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1. INTRODUCCIÓ
MOTIUS D’INICI DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ:

• La realització, per part dels programes de doctorat de la Universitat, de processos de

seguiment i acreditació dels títols.

• I, per tant, la implantació d’un sistema intern de garantia de la qualitat en aquests

programes de doctorat.

CRONOLOGIA:

➢ Curs 2015-16: Disseny dels instruments de mesura i primera aplicació entre els

col·lectius d’estudiantat i professorat.

➢ Curs 2016-17: Per decisió de l’Escola de Doctorat (ED), l’aplicació de l’enquesta als grups

d’interès dels programes de doctorat es realitzarà amb les mateixes premisses que als

grups d’interès d’altres títols de la Universitat (amb caràcter anual per als doctorands/des

i amb caràcter biennal per al professorat).

➢ Curs 2018-19: Per decisió de l’ED, la recollida de dades relatives als doctorands/des

queda separada del procés d’avaluació del programa de doctorat que aquests realitzen i,

per tant, el llançament de la mateixa es realitza des de l’aplicació informàtica.

➢ Curs 2019-20: Cinquena edició de l’enquesta destinada als doctorands i doctorandes.

• A petició de l’ED s’inclou al procés d’avaluació un nou instrument per a obtindré

informació sobre la satisfacció dels doctorands i doctorandes amb el procés d’avaluació

de la qualitat de la tesi doctoral.

• Per decisió de l’ED, el procés de recollida d’informació torna a quedar vinculat a

l’activitat d’avaluació que el doctorand/a realitza en l’aula virtual.
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1. INTRODUCCIÓ

INFORMES DERIVATS DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ:

Des del començament del procés d’avaluació de la satisfacció amb el Programa de Doctorat,

amb les dades obtingudes s’elaboren dos tipus d’informes:

➢ Un informe general que recull l’anàlisi conjunt de totes les dades recollides entre la

població de doctorands i doctorandes, el qual està enfocat principalment per a l’ús per

part de l’Escola de Doctorat.

Aquest informe es pot consultar en la pàgina web de l’OPAQ destinada al mesurament de

resultats:

https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestió-qualitat/mesurament-resultats/

➢ Informes per títol, que recullen l’anàlisi segmentat de les dades per a cada Programa de

Doctorat en concret, juntament amb els comentaris recollits per a cada títol.

A més, degut a la situació vívida durant el curs 2019-20 pel COVID-19, junt als informes i

els comentaris per títol es pot trobar, també per títol, una gràfica amb la satisfacció dels

doctorands i doctorandes amb aspectes específics relacionats amb el període d’alarma,

confinament i docència en línia.

Aquests informes poden consultar-se des de la pàgina web dels títols, en l’apartat:

Sistema de qualitat del títol > Satisfacció dels grups d'interès.

https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestió-qualitat/mesurament-resultats/
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2. OBJECTIUS

Conèixer la satisfacció general dels doctorands/des amb els programes de

doctorat que realitzen.

Conèixer la satisfacció general dels doctorands/des amb l’Escola de

Doctorat.

Conèixer la satisfacció general dels doctorands/des amb el professorat de

les activitats formatives.

Conèixer la satisfacció dels doctorands/des amb els processos de gestió

acadèmica relacionats amb els programes de doctorat (vegeu la diapositiva

13).

Conèixer la satisfacció dels doctorands/des amb la docència en línia rebuda

durant el període d’alarma i confinament degut a la pandèmia per COVID-

19.

L’aplicació de l’enquesta de satisfacció dels doctorands i doctorandes amb els

programes de doctorat ens permet obtenir informació per a donar resposta a les

necessitats plantejades pels processos de seguiment i acreditació dels títols de

doctorat, com ara:
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3. METODOLOGIA: Fitxa tècnica

POBLACIÓ: 946 doctorands i doctorandes

MOSTRA: 594 respostes (62,79% de la població)

ÍNDEX DE FIABILITAT: 99,993%

ERROR MOSTRAL: ± 5%

FORMAT: en línia

REALITZACIÓ: entre el 01/03/2021 i el 31/05/2021
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3. METODOLOGIA: Qüestionari

❖ Qüestionari dissenyat a partir de:

• L’escala utilitzada per a mesurar la satisfacció de l’estudiantat de la

Universitat amb la gestió acadèmica de les titulacions del curs 2015-16.

• Les directrius d’avaluació marcades per les guies de seguiment i

renovació de l’acreditació dels ensenyaments universitaris oficials de

doctorat.

❖ Periodicitat d’aplicació de l’enquesta: anual.

❖ Els qüestionaris compten amb versions en valencià, espanyol i anglès.



PROGRAMES DE DOCTORAT (doctorands /des), curs 2020-21 (diap. 8)

3. METODOLOGIA: Qüestionari

Enquesta de satisfacció dels doctorands i doctorandes 
amb el programa de doctorat

30 ítems organitzats en quatre blocs:

19 ítems per a l’avaluació dels aspectes específics relatius a la gestió
acadèmica dels programes de doctorat.

7 ítems per a l’avaluació d’aspectes relacionats amb la docència en línia per
la situació de pandèmia.

3 ítems per a l’avaluació de la satisfacció general.

1 ítem per a recollir comentaris en relació amb el programa de doctorat.

1 2 3 4 5

Molt insatisfet 

o insatisfeta

Un poc 

insatisfet o 

insatisfeta

Indiferent Un poc satisfet 

o satisfeta

Molt satisfet o 

satisfeta

La manera de respondre ambdues enquestes és la mateixa i, segons l’ítem plantejat, el

tipus de resposta pot ser:

a) Tipus Likert de 5 punts

b) Obertes
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• En la pàgina web del PD

• En les sessions d’acollida

• Des de la coordinació del PD

• Sobre contracte i ajudes

• Sobre programes de mobilitat

• De les activitats formatives transversals

• De les activitats formatives específiques

• Procés d’admissió

• Procés d’assignació de director o directora i tutor o tutora

• Procés d’avaluació anual

PROCESSOS DE 

GESTIÓ

ACADÈMICA

INFORMACIÓ

TRÀMITS

ORGANITZACIÓ

• Espais utilitzats per a les activitats d’investigació

• Equipament disponible per a la realització de la tesi doctoral

RECURSOS 

MATERIALS

• Atenció tutorial

• Atenció del director o directora de tesi

• Atenció de la coordinació

• Orientació acadèmica i/o professional proporcionada

RECURSOS 

HUMANS

• Competències adquirides

• Tasca de recerca

RESULTATS

3. METODOLOGIA: Qüestionari
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• La informació en la pàgina web del programa de doctorat

• La informació proporcionada en les sessions d’acollida

• La informació proporcionada des de la coordinació del programa de doctorat

• La informació facilitada per la Universitat sobre contractes i ajudes per a l’estudiantat

• La informació sobre els programes de mobilitat per a estades en altres centres de recerca

INFORMACIÓ (α = 0,880)

• El procés d’admissió

• El procés d’assignació de director o directora i tutor o tutora

• El procés d’avaluació anual

TRÀMITS (α = 0,825)

• L’organització de les activitats formatives transversals

• L’organització de les activitats formatives específiques del vostre programa de doctorat

ORGANITZACIÓ (α = 0,888)

• Els espais disponibles per a les activitats d’investigació

• L’equipament que la Universitat posa a disposició de l’estudiantat per a la realització de la tesi doctoral

RECURSOS MATERIALS (α = 0,918)

• L’atenció tutorial rebuda

• L’atenció del director o directora de tesi

• L’atenció proporcionada per la coordinació del vostre programa de doctorat

• L’orientació acadèmica i/o professional proporcionada per l’Escola de Doctorat a través de les activitats formatives 
transversals

• L’orientació acadèmica i/o professional proporcionada per altres serveis (USE, InfoCampus, OCIT, OIPEP, etc.)

RECURSOS HUMANS (α = 0,860)

• Les competències adquirides per l’estudiantat en els estudis de doctorat

• La tasca de recerca realitzada per l’estudiantat

RESULTATS (α = 0,891 )

3. METODOLOGIA: Qüestionari

Aspectes específics de satisfacció dels doctorands/des amb el programa de doctorat (α = 0,966 )
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3. METODOLOGIA: Població i mostra
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Evolució de la població i la mostra de doctorands/des

Població Mostra

Les proves estadístiques realitzades (χ2) indiquen que l’estructura de la població SÍ 

es manté en la mostra obtinguda en funció de la variable

sexe (pvalue = 0,494)

Les proves estadístiques realitzades (χ2) indiquen que l’estructura de la població SÍ 

es manté en la mostra obtinguda en funció de la variable

títol (pvalue = 0,359)
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4,28 4,32 4,36 4,31
4,48

4,57

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Curs 2015-16 Curs 2016-17 Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21

Evolució de la satisfacció general dels doctorands/des amb el 

programa de doctorat

4. RESULTATS: Satisfacció general

**

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)
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4. RESULTATS: Satisfacció general

No es mostren diferències significatives per sexes
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Homes Dones

Satisfacció general dels doctorands/des amb el programa de 

doctorat per sexes
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4. RESULTATS: Satisfacció general

4,8

4

4,67

4,45

4,82

4,71

4,83

4,71

5

4,89

4,4

4,52

4,43

4,77

4,7

4,51

4,12

4,46

4,49

4,68

4,52

4,53

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

P.D. Europeu Conjunt Marie Sklodowska-Curie en Aplicacions
Dinàmiques d'Accesoris Intel·ligents amb Restriccions de Privacitat

P.D. en Química Teòrica i Modelització Computacional

P.D. en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar
Social

P.D. en Màrqueting

P.D. en Història de l'Art

P.D. en Ètica i Democràcia

P.D. en Estudis Interdisciplinars de Gènere

P.D. en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional

P.D. en Química Sostenible

P.D. en Educació

P.D. en Ciències Biomèdiques i Salut

P.D. en Ciències de la Comunicació

P.D. en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció

P.D. en Psicologia

P.D. en Dret

P.D. en Tecnologies Industrials i Materials

P.D. en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament

P.D. en Història i Estudis Contemporanis

P.D. en Ciències

P.D. en Ciències de la Infermeria

P.D. en Economia i Empresa

P.D. en Informàtica

Satisfacció general dels doctorands/des amb el programa de doctorat per 

programa
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4,1
4,24 4,24

4,12

4,39
4,51

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5
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Curs 2015-16 Curso 2016-17 Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21

Evolució de la satisfacció general dels doctorands/des amb l'Escola 

de Doctorat

4,22
4,32

4,44
4,29

4,45
4,53

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Curs 2015-16 Curso 2016-17 Curs 2017-18 Curs 2018-19 Curs 2019-20 Curs 2020-21

Evolució de la satisfacció general dels doctorands/des amb el 

professorat de les activitats formatives rebudes

4. RESULTATS: Altres valoracions generals

** Es mostren diferències significatives amb 

un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)

* Es mostren diferències significatives amb 

un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)

*

*

**
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4. RESULTATS: Altres valoracions generals

No es mostren diferències significatives per sexes

4,46 4,46
4,6 4,54

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Satisfacció general amb el professorat de les

actividats formatives rebudes

Satisfacció general amb l'Escola de Doctorat

Altres valoracions generals dels doctorands/des per sexes

Homes Dones
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4. RESULTATS: Altres valoracions generals

4,5

4,5

4,5

4,45

4,73

4,67

4,76

4,79

4,88

4,82

4,37

4,33

4,37

4,84

4,64

4,65

4

4,38

4,25

4,63

4,73

4,56

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

P.D. Europeu Conjunt Marie Sklodowska-Curie en Aplicacions
Dinàmiques d'Accesoris Intel·ligents amb Restriccions de Privacitat

P.D. en Química Teòrica i Modelització Computacional

P.D. en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar
Social

P.D. en Màrqueting

P.D. en Història de l'Art

P.D. en Ètica i Democràcia

P.D. en Estudis Interdisciplinars de Gènere

P.D. en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional

P.D. en Química Sostenible

P.D. en Educació

P.D. en Ciències Biomèdiques i Salut

P.D. en Ciències de la Comunicació

P.D. en Llengües Aplicades, Literatura i Traducció

P.D. en Psicologia

P.D. en Dret

P.D. en Tecnologies Industrials i Materials

P.D. en Estudis Internacionals en Pau, Conflictes i Desenvolupament

P.D. en Història i Estudis Contemporanis

P.D. en Ciències

P.D. en Ciències de la Infermeria

P.D. en Economia i Empresa

P.D. en Informàtica

Satisfacció general dels doctorands/des amb el profesorat de les activitats 

formatives rebudes, per programa de doctorat
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4. RESULTATS: Altres valoracions generals
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P.D. en Dret

P.D. en Tecnologies Industrials i Materials
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Satisfacció general dels doctorands/des amb l'Escola de Doctorat, per 

programa de doctorat
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Informació Tràmits Organització
Recursos

materials

Recursos

humans
Resultats

Curs 2020-21 4,21 4,51 4,10 4,29 4,49 4,61

Curs 2019-20 4,15 4,44 4,00 4,24 4,44 4,60

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Evolució de les valoracions dels processos per part dels doctorands/des

4. RESULTATS: Processos

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)

*
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4,64

4,59

4,28

4,32

4,31

4,07

4,21

4,52

4,81

4,73

4,07

4,13

4,73

4,51

3,93

4,08

4,50

4,30

4,28

1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50

La tasca d'investigació realitzada

Les competències adquirides en els estudis de doctorat

L'equipament que la Universitat posa a la vostra disposició per
a la realització de la tesi doctoral

Els espais utilitzats per a les activitats d'investigació

El procés d'avaluació anual

L'orientació acadèmica i/o professional proporcionada per
altres serveis

L'orientació acadèmica i/o professional proporcionada per l'ED
a través de les activitats formatives transversals

L'atenció proporcionada per la coordinació del vostre PD

L'atenció del director/a de tesi

L'atenció tutorial rebuda

L'organització de les activitats formatives específiques del
vostre PD

L'organització de les activitats formatives transersals

El procés d'assignació de director/a i tutor/a

El procés d'admissió

La informació sobre els programes de mobilitat per a estades
en altres centres d'investigació

La informació facilitada per la Universitat sobre contractes i
ajudes per al doctorand/da

La informació proporcionada des de la coordinació del vostre
PD

La informació proporcionada en les sessions d'acollida

La informació en la pàgina web del vostre PD

Aspectes específics valorats pels doctorands/des

4. RESULTATS: Aspectes específics

Valoracions més altes ≥ 4,63 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 4,11 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS: Aspectes específics

Curs 2020-21

Curs 2019-20

La informació en la pàgina web del PD

La tasca d'investigació realitzada

La informació proporcionada en les sessions d’acollida

La informació proporcionada pel responsable de la coordinació del PD

La informació facilitada per la Universitat sobre contractes i ajudes per als doctorands/des

La informació sobre els programes de mobilitat per a estades en altres centres d'investigació

El procés d’admissió

El procés d’assignació de director/a i tutor/a

L’organització de les activitats formatives transversals

L’organització de les activitats formatives específiques del PD

L’atenció tutorial rebuda

L’atenció del director/a de tesi

L’atenció proporcionada per la coordinació del PD

L'orientació acadèmica i/o professional proporcionada per l’ED a través de les activitats formatives transversals

El procés d’avaluació anual

Els espais que la Universitat posa a la vostra disposició per a les activitats d'investigació

L’equipament que la Universitat posa a la vostra disposició per a la realització de la tesi doctoral

Les competències adquirides en els estudis de doctorat

L'orientació acadèmica i/o professional proporcionada per altres serveis

*

* Es mostren diferències

significatives amb un nivell de

probabilitat del 95% (p = 0,05)

Evolució dels aspectes específics 

valorats pel professorat

1 2 3 4 5
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4. RESULTATS: Aspectes específics COVID-19

4,79

4,43

4,47

4,38

4,49

4,28

4,72

4,24

4,34

4,23

4,35

4,06

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

La interacció mantinguda amb el vostre director o directora de
tesi

La resolució dels problemes sorgits i plantejats al personal
d'administració i serveis relacionat amb el PD

La formació mostrada pel professorat pel que fa a metodologies
no presencials

Els materials didàctics i recursos docents utilitzats

L'atenció rebuda de part del professorat de les activitats de
formació, pel que fa accessibilitat i interacció amb aquest

La informació rebuda sobre les adaptacios de la formació en el
PD

Aspectes específics valorats en relació a la docència en període de 

pandèmia

Curs 2020-21 Curs 2019-20

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)

*
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5. COMPARACIÓ DE RESULTATS

4,57

4,28

4,65 4,7

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Satisfacció general amb el Programa de Doctorat Satisfacció general amb l'Escola de Doctorat

Satisfacció general amb el Programa de Doctorat i l'Escola de Doctorat, durant el 

curs 2020-21, en els diferents grups d'interés implicats en el procés d'avaluació

Doctorands/des Doctorands/des amb TD

No es mostren diferències significatives entre les valoracions 

dels doctorands/des amb o sense TD llegida
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5. COMPARACIÓ DE RESULTATS

3,86 3,92

4,57

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Grau Màster Doctorat*

Satisfacció general de tot l'estudiantt de l'UJI amb el títol que 

realitza (grau, màster o doctorat) durant el curs 2020-21

* Dins dels grup “Doctorat” queden inclosos tots els doctorands i doctorandes, independentment de tindre la seu tesi doctoral llegida o

no

Satisfacció general de 

tot l’estudiantat de 

l’UJI amb els seus 

estudis (curs 2020-21)

Mitjana de 3,91

** Grau < Màster

** Grau < Doctorat

** Màsters < Doctorat

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del

99% (p = 0,01)
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6. CONCLUSIONS

✓ Quant a la satisfacció general del doctorands i doctorandes presenta una mitjana alta (mitjana de

4,57 sobre 5) lleugerament millor que el curs 2019-20 però sense mostrar diferències significatives.

• Per sexes no es troben diferències significatives en quant a la satisfacció d’homes (mitjana de

4,56) i dones (mitjana de 4,58).

• Per programes, el nivell de satisfacció oscil·la entre una mitjana de 5, corresponent al P.D. en

Química Sostenible, i la mitjana de 4 del P.D. en Química Teòrica i Modelització Computacional.

✓ Altres valoracions generals realitzades pels doctorands i doctorandes indiquen que:

• Respecte a l’Escola de Doctorat, la satisfacció també és alta (mitjana de 4,51), millorant la

valoració del curs anterior però sense mostrar diferències significatives. Tampoc es mostres

diferències significatives en les valoracions diferenciades entre homes (mitjana de 4,46) i dones

(mitjana de 4,54).

Tampoc es mostren diferències significatives entre els doctorands/des i el professorat.

• Respecte al professorat de les activitats formatives rebudes, els doctorands i doctorandes també

mostren una satisfacció més alta en aquest curs (mitjana de 4,53) però sense mostrar

diferències significatives. Tampoc per sexes s’aprecien diferències significatives en les

valoracions dels homes (mitjana de 4,46) i de les dones (mitjana de 4,6).

✓ Per processos, la satisfacció dels doctorands i doctorandes oscil·la entre mitjana de 4,61 del procés

«Resultats» i de 4,1 del procés «Organització», coincidint aquest curs en els mateixos processos que

el curs anterior.

• Tots els processos mostren una millora respecte de les valoracions del curs anterior, en major o

menor grau, que a més és una millora significativa en el cas del procés referit als «Recursos

materials».

• No es troben diferències significatives entre la valoració dels processos realitzada pels homes o

per les dones.
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6. CONCLUSIONS

✓ En relació als aspectes específics relacionats amb el Programa de Doctorat, cal indicar que:

• Els aspectes millor valorats, amb valoracions iguals o superiors a 4,63, fan referencia a ...

.- l’atenció del director/a de tesi (mitjana de 4,81),

.- el procés d’assignació del director/a i tutor/a (mitjana de 4,73),

.- l’atenció tutorial rebuda (mitjana de 4,73), i

.- la tasca d’investigació realitzada (mitjana de 4,64).

• D’altra banda, els aspectes amb pitjors valoracions, amb valors iguals o per baix a 4,11 són els

referits a ...

.- la informació facilitada per la Universitat sobre contractes i ajudes per al doctorand/da

(mitjana de 4,08),

.- l’organització de les activitats formatives específiques del programa (mitjana de 4,07),

.- l’orientació acadèmica i/o professional proporcionada per serveis com són l’USE,

InfoCampus, OCIT o OIPEP (mitjana de 4,07), i

.- la informació sobre els programes de mobilitat per a estades en altres centres

d’investigació (mitjana de 3,93).

D’altra banda, indicar que tots els aspectes específics considerats mostren, per al curs actual,

valoracions més altes davant el curs anterior encara que només en l’ítem que fa referència a

l’organització de les activitats formatives transversals s’aprecia una millora significativa de valoració

respecte del curs anterior.

✓ Per últim, cal assenyalar que respecte als aspectes específics valorats en relació a la docència en

període de pandèmica (docència en línia) tots els aspectes han experimentat una millora en la

seua valoració respecte del curs anterior, que s’aprecia com a significativa en el cas de l’ítem sobre

la informació rebuda sobre les adaptacions de la formació en el programa de doctorat (que ha

evolucionat d’una mitjana de 4,06 a una mitjana de 4,28).
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7. MILLORA CONTINUA: Estat de PM anteriors

Propostes de millora de l’informe del curs 2016/17

Revisar la representativitat de les mostres dels informes per títol (proposta del VPEQI).

La representativitat dels informes derivats de les respostes dels doctorands/de va ser molt alta des del

principi del procés d’avaluació, donat que el nombre de respostes sempre ha sigut molt elevada, encara

que entre el professorat aquesta representativitat presentava més problemes davant la baixa taxa de

resposta d’aquest grup d’interès.

En el cas dels doctorands/des l'enquesta es realitzava dins de l'activitat d'avaluació anual que aquests

realitzaven, la qual cosa permetia aconseguir altes taxes de resposta. Davant això, durant el curs

2017/18 es va decidir enllaçar l'enquesta per al professorat amb una de les seues activitats en línia.

Com a conseqüència, la seua taxa de resposta va millorar incrementant-se en un 58,49%.

Per decisió de l'Escola de Doctorat, durant el present procés d'avaluació l'enquesta realitzada pels

doctorands/des es va deslligar de l'activitat d'avaluació anual i la taxa de resposta d'aquests ha

descendit del 76,37%, en el curs 2017/18, al 42,23 actual.

Per últim, indicar que en el procés corresponent al curs 2019-20 les enquestes, tant per a professorat

com per doctorands/des, van quedar definitivament lligades a les corresponents activitats d’avaluació i,

pel que correspon a l’enquesta de doctorands i doctorandes, la taxa de resposta a tornat a valors

anteriors (actualment es troba en el 64,59%) i per programa de doctorat tots els programes han assolit

una taxa igual o superior al 20%.

D’altra banda, aquesta taxa de resposta per als programes ha quedat fixada com a criteri per a que els

corresponents informes per títol es pugan fer públics, o no, en les diferents eines disponibles per a la

publicació de resultats (pàgina web del programa o GPP).

Per últim, indicar que amb data 25/07/2019, des del Vicerectorat de Planificació, Coordinació i

Comunicació (VPCC), en coordinació amb l’Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ), es va

prendre la decisió de no fer públics els resultats assolits pels títols en qualsevol procés d’enquesta amb

una taxa de resposta inferior al 20%, com a mesura per a garantir un mínim de representativitat de les

dades.

FET
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IGLU@
Enquestes desconnecteu-vos paredes

Imprimir Tancar

Enquesta de satisfacció del doctorand i doctoranda amb el PROGRAMA DE
DOCTORAT
L'objectiu d'aquesta enquesta és obtenir informació del doctorand o doctoranda adscrit a un programa de Doctorat en relació a
una sèrie d'aspectes relacionats amb la gestió d'aquests.

Per favor, valoreu el vostre grau de satisfacció amb cada ítem que apareix a continuació, amb la utilització de l'escala que en
cada cas es presenta. Responeu amb sinceritat i si no teniu elements de judici utilitzeu l'opció "ns/nc".

En cap cas la informació rebuda s'utilitzarà i/o difondrà de manera individual i, en tot cas, la confidencialitat d'aquesta queda
garantida pels mecanismes legals establits amb aquesta finalitat i per l'obligació de silenci de totes les persones relacionades
amb la funció pública.

El temps estimat per a la realització de l'enquesta és de cinc minutos, aproximadament.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

ASPECTES ESPECÍFICS DEL PROGRAMA DE DOCTORAT

1.1. Indiqueu el vostre grau de satisfacció/insatisfacció amb els següents aspectes relatius al vostre programa de Doctorat:

 Totalment
insatisfet/a

Un poc
insatisfet/a Indiferent Un poc

satisfet/a
Totalment
satisfet/a ns/nc

La informació en la pàgina web del programa de Doctorat

La informació proporcionada en les sessions d'acollida

La informació proporcionada per la persona responsable
de la coordinació del vostre programa de Doctorat
La informació facilitada per la Universitat sobre
contractes i ajudes per al doctorand o doctoranda (FPI,
FPU, entitats privades, assistència a congressos, etc.)
La informació sobre els programes de mobilitat per a
estades en altres centres d'investigació

El procés d'admissió

El procés d'assignació de director o directora i tutor o
tutora

L'organització de les activitats formatives transversals

L'organització de les activitats formatives específiques
del programa de Doctorat

L'atenció tutorial rebuda

L'atenció del director o directora de tesi

L'atenció proporcionada per la coordinació del programa
de Doctorat
L'orientació acadèmica i/o professional proporcionada
per l'Escola de Doctorat a través de les activitats
formatives transversals
L'orientació acadèmica i/o professional proporcionada
per altres serveis (USE, InfoCampus, OCIT, OIPEP, etc.)

El procés d'avaluació anual

http://www.uji.es/
http://ujiapps.uji.es/upo/rest/iglu/
http://xmlrpc.uji.es/lsmSSO-83/logout_sso.php
javascript:window.print()
javascript:window.close()
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Els espais que la Universitat posa a la vostra disposició
per a les activitats d'investigació
L'equipament que la Universitat posa a la vostra
disposició per a realitzar la tesi doctoral

Les competències adquirides en els estudis de Doctorat

La tasca d'investigació realitzada

1.2. Degut a la situació que vivim des del mes de març de 2020, ha estat necessari realitzar adaptacions en la docència dels
programes de doctorat sobre els que també ens agrairia conèixer el vostre grau de satisfacció/insatisfacció:

 Totalment
insatisfet/a

Algo
insatisfet/a Indiferent Algo

satisfet/a
Totalment
satisfet/a ns/nc

La informació rebuda sobre les adaptacions de la
formació en el programa de doctorat
L'atenció rebuda de part del professorat de les activitats
de formació, per que fa accessibilitat i interacció amb
aquest

Els materials didàctics i recursos docents utilitzats

La formació mostrada pel professorat pel que fa a
metodologies no presencials
La resolució dels problemes sorgits i plantejats al
personal d'administració i serveis relacionat amb el
programa de doctorat
La interacció mantinguda amb el vostre director o
directora de tesi

SATISFACCIÓ GENERAL

2.1. Indiqueu el vostre grau de satisfacció/insatisfacció general amb:

 Totalment
insatisfet/a

Un poc
insatisfet/a Indiferent Un poc

satisfet/a
Totalment
satisfet/a ns/nc

El professorat de les activitats formatives rebudes

El programa de Doctorat

L'Escola de Doctorat

2.2. Feu qualsevol comentari que considereu oportú en relació amb el programa de Doctorat que curseu o que heu cursat:

    

Polseu "Envia" si heu acabat d'emplenar l'enquesta.
Ja no podreu modificar-la. Envia

Polseu "Guarda sense enviar" si voleu que els canvis
que heu fet es guarden i voleu continuar emplenant
l'enquesta més tard.

Guarda sense enviar

Informació i consultes: bústia de suggeriments | Centre de seguretat i privacitat

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16
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