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INTRODUCCIÓ  

L'avaluació per al seguiment d'ensenyaments  universitaris oficials  de doctorat inscrits en el Registre 

d'Universitats, Centres i Títols (RUCT) té, igual que l'avaluació per a la renovació de l'acreditació de 

títols, com a principal objectiu comprovar si la gestió, els recursos i hos resultats d'un programa de 

doctorat són adequats i permeten garantir la continuïtat del mateix fins a la renovació de 

l'acreditació.  

El procediment general de la avaluació per al seguiment s’estableix en el Protocol de seguiment  

d'ensenyaments universitaris oficials de doctorat a la Comunitat Valenciana, aprovat pel Comitè de 

direcció de l’AVAP, en la seua reunió de 9 de febrer de 2017, i publicat a la pàgina web de l’AVAP: 

www.avap.es  

La present guia es dissenya amb l'objecte de facilitar, d'una banda, a les universitats l'elaboració  de 

l’informe d'avaluació per al seguiment dels seus programas de doctorat, i, per una altra, per 

optimitzar la labor de la Comissió d'Avaluació orientant-la en el procediment a seguir i en els 

aspectes que han de ser valorats per al compliment de les directrius i criteris establerts en el 

Protocol. 

 

1. CRITERIS D'AVALUACIÓ 

Seguint les directrius i línies d'actuació acordades per al procés de seguiment dels ensenyaments 
universitaris oficials de doctorat en el marc de la Xarxa Espanyola d'Agències de Qualitat Universitària 
(REACU) i tenint presents els criteris i directrius establerts en el document “Standards and Guidelines 

for Quality Assurance in the European Higher Education Area”, els criteris d'avaluació establerts per 
al seguiment s'articulen en tres dimensions:   
 

� GESTIÓ DEL TÍTOL. S'analitzen aquells aspectes de la implantació del programa de doctorat 
que demostren el nivell de compliment del projecte que la institució pretenia desenvolupar: 
la vigència del seu interès per a la societat, la gestió acadèmica, la informació pública 
generada i el grau d'implantació del seu Sistema de Garantia Intern de Qualitat. 

 
� RECURSOS. S'avaluen els recursos humans, materials i de suport amb els quals ha comptat el 

programa de doctorat al llarg de la seua implantació.  

 
� RESULTATS. S'avaluen aspectes relacionats amb els resultats del programa de doctorat i 

l'evolució que aquests han tingut durant el desenvolupament del mateix.  
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RELACIÓ ENTRE DIMENSIONS I CRITERIS D'AVALUACIÓ 

DIMENSIONS CRITERIS 

Gestió del títol 
Criteri 1. Organització i desenvolupament  
Criteri 2. Informació i transparència   
C*riterio 3. Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIC)   

Recursos 
Criteri 4. Personal Acadèmic   
Criteri 5. Recursos materials i serveis   

Resultats 
Criteri 6. Resultats d'aprenentatge   
Criteri 7. Indicadors de satisfacció i rendiment   

 
 

RELACIÓ ENTRE ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ PER Al SEGUIMENT I ELS CRITERIS PER A 
L'ASSEGURAMENT INTERN DE LA QUALITAT  EN L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR 

(ESG 2015)1 
CRITERIS SEGUIMENT  CRITERIS ESG 2015  

Criteri 1. Organització i 
desenvolupament   

1.2. Disseny i aprovació de programes  

1.3. Aprenentatge, ensenyament i avaluació centrats en l'estudiant  

1.4. Admissió, progrés, reconeixement i certificació dels estudiants  

1.7. Gestió de la informació  

1.9. Seguiment continu i revisió periòdica de programes  

Criteri 2. Informació i transparència   1.8. Informació pública  

Criteri 3. Sistema de Garantia Intern 
de Qualitat (SGIC)   

1.1. Política d'assegurament de la qualitat  

Criteri 4. Personal Acadèmic   1.5. Professorat  

Criteri 5. Recursos materials i serveis   1.6. Recursos d'aprenentatge i suport als estudiants  

Criteri 6. Resultats d'aprenentatge   

1.2. Disseny i aprovació de programes  

1.3. Aprenentatge, ensenyament i avaluació centrats en l'estudiant  

1.4. Admissió, progrés, reconeixement i certificació dels estudiants  

1.7. Gestió de la informació  

1.9. Seguiment continu i revisió periòdica de programes  

Criteri 7. Indicadors de satisfacció i 
rendiment   

1.2. Disseny i aprovació de programes  

1.3. Aprenentatge, ensenyament i avaluació centrats en l'estudiant  

1.4. Admissió, progrés, reconeixement i certificació dels estudiants  

1.7. Gestió de la informació  

1.9. Seguiment continu i revisió periòdica de programes  

  

                                                           
1
 Aprovats per la Conferència de Ministres d'Educació  celebrada a Erevan el 14 i 15 de maig de 2015. Enllaç al 

text complet:  http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/esg_2015.pdf 
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1.1. Criteris, estàndards i directrius a valorar   
 
A continuació es detalla cadascun dels criteris, l'estàndard corresponent i les directrius que es 
tindran en compte per valorar si s'aconsegueix el mateix. 
 

Criteri 1. Organització i desenvolupament  
Estàndard: El programa de doctorat s'ha implantat d'acord a les condicions establertes en la 
memòria verificada i, si escau, en les seues respectives modificacions. 
Directrius a valorar:  

1.1. El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d'ingrés dels doctorands és 
adequat i el seu nombre és coherent amb les característiques i la distribució de les línies 
d'investigació del programa i el nombre de places ofertes.  

1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si escau, de les 
activitats formatives.  

1.3. La institució dóna resposta a les possibles recomanacions realitzades en l'Informe de 
verificació i, si escau, en els possibles informes de modificació. 

1.4. Si escau, els canvis introduïts al programa de doctorat i que no s’hagen sotmès a modificació 
no alteren el nivell 4 del MECES i permeten la seua actualització d'acord amb els requisits de 
la disciplina. 

 
Criteri 2. Informació i transparència  
Estàndard: La institució disposa de mecanismes per comunicar de manera adequada a tots els 
grups d'interès les característiques i resultats del programa de doctorat i dels processos de gestió 
que garanteixen la seua qualitat.  
Directrius a valorar:  

2.1. La universitat publica informació objectiva, completa i actualitzada sobre el programa de 
doctorat, les seues característiques, el seu desenvolupament i els resultats aconseguits.  

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del programa de doctorat a tots 
els grups d'interès.  

2.3. La institució publica el SGIC en el qual s'emmarca el programa de doctorat. 
 
Criteri 3. Sistema de garantia intern de qualitat (SGIC)  
Estàndard: La institució disposa d'un sistema de garantia intern de la qualitat formalment establert 
i implementat que assegura, de forma eficaç, la millora contínua del programa de doctorat.  
Directrius a valorar tenint en compte els anys d'implantació del programa de doctorat:  

3.1. El SGIC implantat garanteix la recollida d'informació i dels resultats rellevants per a la presa 
de decisions i la gestió eficient del programa de doctorat, especialment sobre els resultats 
d'aprenentatge i la satisfacció dels grups d'interès. 

3.2. El SGIC implantat disposa de procediments que faciliten l'avaluació i millora del programa de 
doctorat. 

3.3. El SGIC implantat disposa de procediments adequats per atendre als suggeriments i 
reclamacions. 
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Criteri 4. Personal acadèmic  
Estàndard: El personal acadèmic és suficient i adequat, d'acord amb les característiques del 
programa de doctorat, l'àmbit científic i el nombre d'estudiants.  
Directrius a valorar: 

4.1. El personal acadèmic reuneix els requisits exigits per a la seua participació al  programa de 
doctorat i acredita la seua experiència investigadora.  

4.2. El personal acadèmic és suficient i té la dedicació necessària per desenvolupar les seues 
funcions de forma adequada, considerant el nombre d'estudiants en cada línia d'investigació 
i la naturalesa i característiques del programa de doctorat. 

4.3. El programa de doctorat compta amb mecanismes de reconeixement de la labor de 
tutorització i direcció de tesi.  

4.4. El grau de participació d'experts internacionals en les comissions de seguiment i tribunals de 
tesis és adequat segons l'àmbit científic del programa. 

 
 
Criteri 5. Recursos materials i serveis  
Estàndard: Els recursos materials i els serveis posats a la disposició del desenvolupament de les 
activitats previstes són els adequats, en funció de les característiques del programa de doctorat, 
l'àmbit científic i el nombre d'estudiants.  
Directrius a valorar: 

5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d'estudiants en cada línia 
d'investigació i la naturalesa i característiques del programa de doctorat. 

5.2. Els serveis d'orientació acadèmica responen a les necessitats del procés de formació dels 
estudiants com a investigadors.  

 
 
Criteri 6. Resultats d'aprenentatge  
Estàndard: Els resultats d'aprenentatge es corresponen amb el nivell 4 del MECES. 
Directriu a valorar: 

6.1. Els resultats dels indicadors acadèmics del programa de doctorat i la seua evolució són 
adequats. 

 
Criteri 7. Indicadors de satisfacció i rendiment  
Estàndard: Els resultats dels indicadors del programa de doctorat són adequats a les seues 
característiques i al context soci-econòmic i investigador.  
Directrius a valorar: 

7.1.  La satisfacció dels estudiants, del professorat, dels egressats i d'altres grups d'interès és 
adequada.  

7.2. Els indicadors són adequats al perfil dels estudiants, d'acord amb l'àmbit científic del 
programa. 

7.3. L'evolució dels indicadors és coherent amb les previsions establertes en la memòria 
verificada. 
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1.2. Directrius i aspectes a considerar   
 
A continuació es detallen els aspectes que es tindran en compte per determinar el grau de 
compliment de cada directriu. La informació bàsica per a l'anàlisi seran les taules i evidències que 
s'estableixen en l'annex II d'aquesta guia. 
 
 
Criteri 1. Organització i desenvolupament  
 
Directriu 1.1. El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d'ingrés dels 
doctorands és adequat i el seu nombre és coherent amb les característiques i la distribució de les 
línies d'investigació del programa i el nombre de places ofertes.  
Aspectes a considerar: 

• Els criteris d'admissió permeten que els estudiants tinguin el perfil d'ingrés per iniciar els 
seus estudis d'acord a les característiques i línies d'investigació del programa, així com al  
nombre de places ofertes en la memòria verificada i/o les seues successives modificacions. 

• Els complements de formació compleixen la seua funció quant a l'adquisició de 
competències i coneixements per part dels estudiants de les diferents disciplines d'entrada. 

 
 
Directriu 1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si 
escau, de les activitats formatives.  
Aspectes a considerar: 

• La comissió acadèmica realitza un seguiment de l'evolució del doctorand mitjançant els 
documents establerts pel RD 99/2011 (pla d'investigació i registre d'activitats realitzades per 
cada estudiant).  

• El procediment utilitzat per la comissió acadèmica per a l'assignació del personal acadèmic 
que tutoritzarà i dirigirà la tesi doctoral, així com per al seu eventual canvi és adequat.  

• S'han engegat mecanismes per evitar el frau i garantir l'originalitat de la investigació. 

• En el cas que el programa de doctorat s'imparteixi en diversos centres i/o siga 
interuniversitari, els mecanismes de coordinació entre els centres i/o les universitats 
participants al programa. 

• La normativa de la universitat sobre la presentació i defensa de tesi doctoral està adaptada a 
la legislació estatal vigent. 

• En el cas de programes de doctorat interuniversitari, la normativa aplicada per a la 
presentació i defensa de la tesi doctoral determina les mateixes exigències en totes de les 
universitats participants. 

• En el cas d'esment internacional, s'ha garantit la coordinació i la supervisió necessària de 
l'estada realitzada en la institució d'ensenyament superior o centre d'investigació de prestigi 
estranger. 

• En el cas de tesi en règim de cotutela internacional, les estades i les activitats han estat 
reflectides en els convenis de cotutela i es compleixen adequadament. 

• En el cas d'esment industrial, s'ha garantit la coordinació i la supervisió necessària perquè la s 
activitats realitzades en l'empresa permetin als estudiants adquirir les competències 
corresponents. 
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Directriu 1.3. La institució dóna resposta a les possibles recomanacions realitzades en l'Informe de 
verificació i si escau en els possibles informes de modificació. 
Aspectes a considerar: 

• Si escau, el grau d'execució de les recomanacions realitzades en l'Informe de verificació i, si 
escau, en els informes de modificació, així com les recomanacions realitzades en l'informe 
d'autorització. 

 
Directriu 1.4. Si escau, els canvis introduïts al programa de doctorat i que no s’hagen sotmès a 
modificació no alteren el nivell 4 del MECES i permeten la seua actualització d'acord amb els 
requisits de la disciplina. 
Aspectes a considerar: 

• Si escau, característiques i resultats dels canvis introduïts i no sotmesos a informe de 
modificació del programa. 

 
 
Criteri 2. Informació i transparència  
 
Directriu 2.1. La universitat publica informació objectiva, completa i actualitzada sobre el 
programa de doctorat, les seues característiques, el seu desenvolupament i els resultats 
aconseguits.  
Aspectes a considerar: 

• La memòria del programa de doctorat verificada i/o les seues posteriors modificacions estan 
publicades en la web i són  d'accés obert. 

• L'informe final d'avaluació per a la verificació i els diferents informes de modificacions del 
programa de doctorat, així com de la resolució de verificació per part del Consell 
d'Universitats estan publicats en la web i són d'accés obert. 

• Els informes de seguiment intern del programa de doctorat estan publicats en la web encara 
que siga amb accés restringit. 

• L'enllaç directe al programa de doctorat en el Registre d'Universitats, Centres i Títols està 
disponible en la web. 

• La correspondència entre la denominació del programa de doctorat publicitada i la 
denominació que figura en el RUCT. 

• La descripció dels principals aspectes relacionats amb l'accés al programa de doctorat 
(objectius, perfil d'ingrés, perfil de sortida, nombre de places ofertes, període i procediment 
de matriculació, requisits i criteris d'admissió, òrgan que duu a terme el procés d'admissió i la 
seua composició, procediment i assignació de tutor/a i director/a de tesi, complements de 
formació, i beques i altres ajudes) estan publicats en la web i són  d'accés obert.  

• La descripció dels principals aspectes relacionats amb l'organització del programa de 
doctorat (línies d'investigació, activitats formatives, i procediment per a l'elaboració i 
defensa del pla d'investigació) estan publicats en la web i són  d'accés obert. 

• La descripció dels principals aspectes relacionats amb la planificació operativa del programa 
de doctorat (composició de la comissió acadèmica, durada dels estudis i permanència, 
calendari acadèmic i recursos d'aprenentatge) estan publicats en la web i són  d'accés obert.  

• La descripció del personal acadèmic i investigador que participa al programa de doctorat està 
publicada en la web i és  d'accés obert.  

• Si escau, la descripció dels principals aspectes relacionats amb els programes de mobilitat 
(objectius, normativa, i beques i ajudes) estan publicats en la web i són  d'accés obert.  

• La normativa acadèmica sobre la tesi doctoral (avaluació, dipòsit i defensa, esment 
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internacional, tesi en règim de cotutela internacional, i esment Industrial) està publicada en 
la web i és  d'accés obert.  

• Si escau, lus principals resultats del programa de doctorat (nombre i relació de tesis doctorals 
defensades i satisfacció dels grups d'interès)  estan publicats en la web i són d'accés obert. 

• En el cas que la informació sobre el programa de doctorat estigui accessible a diverses 
pàgines web de la universitat (universitats si és interuniversitari) o dels centres que ho 
imparteixen, la informació no presenta contradiccions.  

• Si escau, el grau d'execució de les recomanacions de millora incloses en els informes de 
seguiment del programa de doctorat.  

 
 
Directriu 2.2.  La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del programa de 
doctorat a tots els grups d'interès. 
Aspectes a considerar: 

• La facilitat d'accés a la descripció del programa de doctorat. 

• La facilitat d'accés a la informació sobre les competències a adquirir per part dels estudiants. 

• La facilitat d'accés a la informació sobre els requisits d'accés i admissió al programa de 
doctorat i, si escau, els complements de formació que han de realitzar-se.  

• La facilitat d'accés a la informació prèvia a la matrícula (documents a presentar, places, etc.).  

• La facilitat d'accés a la informació sobre l'organització i  planificació operativa del programa 
de doctorat. 

• Si escau, la facilitat d'accés a la informació di el que significa i implica l'esment internacional, 
la tesi en règim de cotutela internacional i l'esment Industrial.  

• La facilitat d'accés a informació referent als programes o serveis de suport als estudiants i als 
recursos d'aprenentatge disponibles. 

• La facilitat d'accés a les normatives aplicables als estudiants del programa de doctorat. 

• Si escau, el grau d'execució de les recomanacions de millora incloses en els informes de 
seguiment del programa de doctorat. 

 
Directriu 2.3. La institució publica el SGIC en el qual s'emmarca el programa de doctorat. 
Aspectes a considerar: 

• El Sistema de Garantia de Qualitat en el qual s'emmarca el programa de doctorat, on figuren 
els seus responsables, els procediments i, si escau, les accions de millora engegades, està 
publicat en la web i és  d'accés obert. 
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Criteri 3. Sistema de garantia intern de qualitat (SGIC)  
 
Directriu 3.1. El SGIC implantat garanteix la recollida d'informació i dels resultats rellevants per a la 
presa de decisions i la gestió eficient del programa de doctorat, especialment sobre els resultats 
d'aprenentatge i la satisfacció dels grups d'interès. 
Aspectes a considerar: 

• El SGIC implementat garanteix la recollida d'informació de forma contínua i l'anàlisi dels 
resultats de l'aprenentatge.   

• El SGIC implementat garanteix la recollida d'informació de forma contínua i l'anàlisi del grau 
de satisfacció dels diferents grups d'interès. 

• Els procediments que permeten recollir la informació de forma contínua, analitzar els 
resultats i utilitzar-los per a la presa de decisions i la millora de la qualitat del programa de 
doctorat, s'han desenvolupat d'acord a l'establert. 

• En el cas dels programes de doctorat interuniversitari, si les accions dutes a terme com a 
conseqüència de la implantació del SGIC estan coordinades en totes les universitats o centres 
participants al programa formatiu.  

 
 
Directriu 3.2. El SGIC implantat disposa de procediments que faciliten l'avaluació i millora del 
programa de doctorat. 
Aspectes a considerar: 

• Les recomanacions incloses en els informes d'avaluació per a la verificació, i, si escau, 
modificació, del programa de doctorat han estat analitzades dins del SGIC i s'han establert les 
accions corresponents per part els responsables del programa de doctorat. 

• El SGIC, a partir de l'anàlisi de dades objectives i fiables, facilita informació per al 
desenvolupament dels processos de seguiment, modificació i acreditació de la titulació i ha 
generat informació d'utilitat per als col·lectius implicats al programa de doctorat. 

• Si escau, s'han produït modificacions en el disseny inicialment previst del programa de 
doctorat com a conseqüència de la informació aportada des del SGIC, i el seguiment 
d'aquestes modificacions confirma que han estat eficaces i han aconseguit els objectius 
plantejats. 

 
 
Directriu 3.3. El SGIC implantat disposa de procediments adequats per atendre els suggeriments i 
reclamacions. 
Aspectes a considerar: 

• El SGIC implementat disposa de procediments adequats per a atendre les sugerencies.   

• El SGIC implementat disposa de procediments adequats per a atendre les reclamacions.   
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Criteri 4. Personal acadèmic  
 
Directriu  4.1. El personal acadèmic reuneix els requisits exigits per a la seua participació al  
programa de doctorat i acredita la seua experiència investigadora.  
Aspectes a considerar: 

• El personal docent i investigador que participa al programa de doctorat i l'experiència 
investigadora que acredita.  

• La implicació del professorat en activitats d'investigació, desenvolupament i innovació, i 
repercussió de les mateixes al programa de doctorat. 

• Els canvis en l'estructura del personal acadèmic en el període considerat. 

• El grau d'empleno dels compromisos adquirits en la memòria verificada i/o posteriors 
modificacions. 

• Si escau, el grau d'execució de les recomanacions incloses en els informes d'autorització i 
seguiment del programa de doctorat. 

 
 
Directriu 4.2. El personal acadèmic és suficient i té la dedicació necessària per desenvolupar les 
seues funcions de forma adequada, considerant el nombre d'estudiants en cada línia d'investigació 
i la naturalesa i característiques del programa de doctorat. 
Aspectes a considerar: 

• El grau de compliment dels compromisos inclosos en la memòria de verificació i/o posteriors 
modificacions.  

• Els canvis en l'estructura del personal acadèmic en el període considerat. 

• El grau de satisfacció dels estudiants amb la tutorització rebuda i la direcció de les seues tesis 
i, si escau, les  accions de millora establertes. 

• Si escau, el grau d'execució de les recomanacions incloses en els informes de verificació, 
autorització i seguiment del programa de doctorat.  

 
 
Directriu 4.3. El programa de doctorat compta amb mecanismes de reconeixement de la labor de 
tutorització i direcció de tesi.  
Aspectes a considerar: 

• El programa de doctorat compta amb mecanismes de reconeixement de la labor de 
tutorització i aquests són adequats.  

• El programa de doctorat compta amb mecanismes de reconeixement de la direcció de tesi i 
aquests són adequats. 

• El grau de satisfacció del personal acadèmic amb els mecanismes de reconeixement de la 
labor de tutorització i direcció de tesis doctorals.  

 
 
Directriu 4.4. El grau de participació d'experts internacionals en les comissions de seguiment i 
tribunals de tesis és adequat segons l'àmbit científic del programa. 
Aspectes a considerar: 

• El grau de compliment dels compromisos inclosos en la memòria de verificació i/o posteriors 
modificacions.  

• El grau de participació d'experts internacionals en les comissions de seguiment i tribunals de 
tesis és adequat segons l'àmbit científic del programa i els compromisos adquirits en la 
memòria de verificació o posteriors modificacions.  
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Criteri 5. Recursos materials i serveis  
 
Directriu 5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d'estudiants en cada línia 
d'investigació i la naturalesa i característiques del programa de doctorat.  
Aspectes a considerar: 

• Les característiques, si escau, dels laboratoris, tallers i espais experimentals en relació al 
nombre d'estudiants i les activitats formatives programades.   

• Les característiques dels recursos bibliogràfics i documentals en relació al nombre 
d'estudiants i les activitats formatives programades. 

• En el cas que existeixin entitats col·laboradores que participin mitjançant conveni en el 
desenvolupament de les activitats investigadores, les característiques dels recursos materials 
i altres mitjans que posen al servei del programa de doctorat.  

• L'existència d'ajudes econòmiques pròpies del programa de doctorat, o de la universitat, 
destinades als doctorants per a l'assistència a congressos i estades a l'estranger. 

• El grau de compliment dels compromisos inclosos en la memòria de verificació i/o posteriors 
modificacions.  

• Si escau, el nivell d'execució de les recomanacions incloses en els informes de verificació, 
autorització i seguiment del programa de doctorat. 

 
Directriu 5.2. Els serveis d'orientació acadèmica responen a les necessitats del procés de formació 
dels estudiants com a investigadors.  
Aspectes a considerar: 

• Les característiques dels serveis i/o programes d'orientació acadèmica i, si escau, 
professional.  

• El grau de compliment dels compromisos inclosos en la memòria de verificació i/o posteriors 
modificacions. 

• Si escau, el nivell d'execució de les recomanacions incloses in els informes de verificació i 
autorització del programa de doctorat. 

 
 
Criteri 6. Resultats d'aprenentatge  
 
Directriu 6.1. Els resultats dels indicadors acadèmics del programa de doctorat i la seua evolució 
són adequats. 
Aspectes a considerar: 

• Las activitats formatives i la seua avaluació són coherents amb les competències definides 
per al programa de doctorat.  

• In el seu cas, il nombre de tesis doctorals defensades és adequat per a les característiques 
del programa de doctorat.  
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Criteri 7. Indicadors de satisfacció i rendiment  
 
Directriu 7.1. La satisfacció dels estudiants, del professorat, dels egressats i d'altres grups d'interès 
és adequada.  
Aspectes a considerar: 

• La fiabilitat dels resultats de les enquestes o altres mètodes utilitzats per valorar la 
satisfacció dels diferents grups d'interès. 

• La satisfacció dels grups d'interès amb les competències desenvolupades pels estudiants 

• La satisfacció dels grups d'interès amb l'organització i planificació del programa de doctorat. 

• La satisfacció dels grups d'interès amb els canals de comunicació emprats pel programa de 
doctorat i el contingut de la informació que facilita. 

• La satisfacció dels grups d'interès amb els recursos materials disponibles.  

• La satisfacció dels grups d'interès amb els serveis i/o programes d'orientació acadèmica i, si 
escau, professional.  

• La satisfacció dels grups d'interès amb els indicadors acadèmics del programa de doctorat. 
 
Directriu 7.2. Els  indicadors són adequats al perfil dels estudiants, d'acord amb l'àmbit científic del 
programa. 
Aspectes a considerar: 

• L'evolució del nombre d'estudiants de nou ingrés per curs acadèmic en relació amb les 
previsions realitzades en la memòria verificada i/o posteriors modificacions. 

• Si escau, els resultats d'aplicació dels criteris d'admissió en relació al perfil d'ingrés definit en 
la memòria de verificació i/o posteriors modificacions. 

 
Directriu 7.3. L'evolució dels indicadors és coherent amb les previsions establertes en la memòria 
verificada. 
Aspectes a considerar: 

• L'evolució dels indicadors del programa de doctorat d'acord amb les previsions realitzades en 
la memòria verificada i/o posteriors modificacions. 
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2. VALORACIÓ DELS CRITERIS D'AVALUACIÓ 
 

2.1. Nivells  
 
Cadascun dels set criteris serà valorat per la Comissió d'Avaluació  atenent a   quatre nivells:   
 

• Se supera excel·lentment. L'estàndard corresponent al criteri s'aconsegueix 
completament i, a més, és un exemple que excedeix els requeriments bàsics.  

• S'aconsegueix. L'estàndard corresponent al criteri s'aconsegueix completament.  

• S'aconsegueix parcialment. S'aconsegueix l'estàndard però es detecten aspectes 
puntuals que han de millorar-se.  

• No s'aconsegueix. El criteri no aconsegueix el nivell mínim requerit per arribar a 
l'estàndard corresponent.  

 

2.2. Requisits de superació dels criteris  
 
Prenent en consideració la valoració assignada a cada criteri, la valoració global de l'informe serà en 
termes de favorable o desfavorable.   
 
A l'efecte d'aquest procediment, es considerarà motiu d'informe desfavorable:   

• Les deficiències que, sent necessària la seua esmena, no s’hagen corregit, després d'haver 
estat assenyalades per ANECA en l'informe de verificació i/o modificació, i/o per AVAP en els 
seus informes de seguiment o renovació de l'acreditació..    

• L'incompliment de compromisos clars i objectius assumits en la memòria verificada o en les 
seues posteriors modificacions en matèria de personal acadèmic, recursos materials i serveis.   

  
 
En cap cas pot aconseguir-se informe favorable si s'obté la valora*ción de “No s'aconsegueix” en 
algun dels següents criteris:   
  

- Criteri 4. Personal acadèmic   

- Criteri 5. Recursos materials i serveis  

- Criteri 6. Resultats d'aprenentatge   
 
L'anteriorment assenyalat no exclou que, en funció de la naturalesa del programa de doctorat i de 
la modalitat d'ensenyament-aprenentatge del mateix, la identificació de deficiències greus en 
altres criteris pugui conduir a l'emissió d'un informe en termes desfavorables.  
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3. PROCEDIMENT D'AVALUACIÓ 
 
A continuació es detalla la informació básica, les comissions que intervenen i les fases del 
procediment de seguiment d'un programa de doctorat universitari oficial inscrit en el RUCT. 
 
 

3.1. Informació en la qual es basa l'avaluació   
 
L’AVAP, per a la valoració dels criteris i directrius descrits anteriorment, es basarà en el següent 
conjunt d'evidències prèvies de caràcter documental:  
  

• L'última versió de la memòria verificada, que inclourà aquelles modificacions informades 
favorablement que hagi sol·licitat el programa de doctorat.  

• L'informe de verificació del programa de doctorat i, si escau, els informes de modificació.  

• L'informe d'avaluació per a l'autorització del programa de doctorat elaborat per l’AVAP.  

• Els informes anuals de seguiment intern del programa de doctorat.  

• Les evidències obtingudes del Sistema de Garantia Intern de Qualitat (SGIC). 

• Els informes de certificació de la implantació del SGIC derivats del programa AUDIT.  

• Els informes de certificació de la implantació dels models d'avaluació de l'activitat docent del 
professorat universitari com els derivats del programa DOCENTIA.  

• Els indicadors provinents del Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU).  

• Els indicadors elaborats per l’AVAP a partir de la informació facilitada per la universitat. 

• L'informe del programa de doctorat elaborat per la universitat per al seguiment de la 
titulació, mitjançant el qual la universitat justifica que els resultats obtinguts compleixen amb 
els objectius pels quals es va dissenyar el programa de doctorat. L'estructura i contingut 
d'aquest informe haurà d'adaptar-se al model que s'estableix en l'Annex I d'aquesta guia. 

• Les taules i evidències que es detallen en l'annex II d'aquesta guia. 
 
 

3.2. Comissió d'Avaluació  
 
La Comissió d'Avaluació (CA) és l'òrgan col·legiat responsable d'elaborar l'informe de seguiment del 
programa de doctorat.  
Les comissions estaran compostes per:   

a) Una o un president, que tindrà experiència en els processos de verificació, autorització 
seguiment o acreditació de titulacions com a membre de comissions d'avaluació de l’AVAP, 
de l’ANECA o d'altres agències de qualitat de l'ensenyament superior de les comunitats 
autònomes.  

b) Un nombre variable de vocals acadèmics de reconegut prestigi en l'àmbit de la investigació, 
que es determinarà en funció del nombre de programes de doctorat a avaluar i 
l'heterogeneïtat del seu àmbit acadèmic. 

c) Una o un vocal estudiant, preferentment de l'àmbit o la branca acadèmica dels programas de 
doctorat a avaluar, amb formació en processos d'avaluació. 

d) Una o un vocal amb perfil tècnic, que tindrà experiència en l'àmbit de la implementació i 
funcionament de sistemes de garantia de la qualitat, gestió universitària o Espai Europeu 
d'Educació Superior.   

 
Les funcions de secretari o secretària de la CE les realitzarà l'o la vocal designat per l’AVAP. 
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L’AVAP podrà determinar l'existència de Comissions d'Avaluació per a un o més camps de 
coneixement en funció del nombre de programes de doctorat presentats a la convocatòria anual de 
seguiment. 
 
Els membres de les comissions d'avaluació seran nomenats per la Direcció general de l’AVAP i 
subscriuran el codi ètic de l’AVAP, comprometent-se a complir amb els seus principis 
d'independència, confidencialitat, objectivitat, excel·lència i transparència.  
 
 

3.3. Fases 
 
Amb la finalitat de garantir la transparència en el desenvolupament de l'avaluació d'ensenyaments 
universitaris oficials de doctorat que es presentin al procés de seguiment, en aquest apartat es 
descriu la seqüència d'activitats que han de realitzar els diferents agents implicats en el procés. 
 
 
I. Convocatòria   
 
L’AVAP publicarà en el DOCV cada any una o diverses convocatòries, establint els terminis, la 
documentació a aportar i el procediment que hauran de complir les universitats que sol·licitin el 
seguiment  d'un programa de doctorat oficial. 
 
 
II. Sol·licitud 
De conformitat amb el procediment establert per l’AVAP, cada universitat presentarà la sol·licitud de 
seguiment dels corresponents programes de doctorat, conforme al termini i procediment establerts. 
 
Una vegada comprovat per l’AVAP que la sol·licitud reuneix tots els requisits per al seguiment, la 
universitat sol·licitant remetrà, a través de l'aplicació informàtica prevista a aquest efecte, l'informe 
anual de seguiment de cada títol de doctorat seguint el model establert per l’AVAP, juntament amb 
les evidències documentals necessàries que acreditin la informació continguda. Així mateix, la 
universitat remetrà la direcció de la pàgina o pàgines web de la universitat on es trobi la informació 
pública disponible. 
 
 
III. Informe provisional de Seguiment   
La Comissió d'Avaluació elaborarà un informe provisional d'avaluació a partir de l'anàlisi i revisió tant 
de la documentació aportada per la universitat, com de la informació pública disponible a la pàgina o 
pàgines web de la universitat. 
 
Aquest informe haurà d'estar motivat i podrà ser: 
a) Favorable.  
b) Desfavorable.  
 
En qualsevol cas i segons la naturalesa de les deficiències observades, en l'informe podran 
assenyalar-se quins aspectes seran objecte d'especial atenció en el seu moment durant el 
procediment d'avaluació per a la renovació de l'acreditació del programa de doctorat.  
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IV. Fase d'al·legacions   
L'informe provisional serà remès a la universitat perquè, en el termini de deu dies, realitzi les 
al·legacions que estimi oportunes. L’AVAP evitarà que la remissió impliqui que aquest termini 
coincideixi total o parcialment amb períodes vacacionals universitaris (Setmana Santa, agost i Nadal).  
 
En cas d'informe desfavorable, la universitat, si així ho desitja, podrà realitzar aclariments o 
al·legacions sobre les deficiències detectades. No s'admetran al·legacions que incorporin aspectes o 
informació no continguda en el conjunt d'evidències prèvies de caràcter documental que van servir 
de base per a l'emissió de l'informe provisional. 
 
En cap cas, la Comissió entrarà a considerar al·legacions sobre la valoració atorgada als criteris, tret 
que dels comentaris inclosos en l'informe provisional es desprengui que no s'ha consultat o s'ha 
interpretat erròniament alguna evidència de caràcter documental continguda ja en l'expedient. 
 
 
 
V. Informe final de Seguiment  
Una vegada rebudes les al·legacions, seran valorades per la Comissió d'Avaluació, que, si escau, 
estudiarà si han de ser tingudes en compte i elaborarà l'informe final de seguiment. 
 
Aquest informe final de seguiment haurà d'estar motivat i podrà ser: 
a) Favorable.  
b) Desfavorable.  
 
En qualsevol cas i segons la naturalesa de les deficiències observades, en l'informe podran 
assenyalar-se quins aspectes seran objecte d'especial atenció en el seu moment durant el 
procediment d'avaluació per a la renovació de l'acreditació del programa de doctorat. 
 
L’AVAP remetrà l'informe final de seguiment a la universitat sol·licitant. 
 
En cas que en el procés de seguiment s'hagen detectat deficiències que suposin un greu risc per a la 
qualitat mínima exigible, l’AVAP les traslladarà a la conselleria competent en matèria d'educació 
superior i al Consell d'Universitats a fi que es procedeixi conforme a l'establert en el marc normatiu 
vigent. 
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4. ETAPES PER A l'ELABORACIÓ DE L'INFORME D'AVALUACIÓ  

L'objectiu principal d'aquesta fase és la validació, per part d'una Comissió d'Avaluació (CA), de 
l'informe de seguiment de la titulació realitzat per la universitat, mitjançant una anàlisi de les 
evidències i documents aportats. El resultat de les conclusions de l'avaluació es recollirà en un 
informe motivat on es valorarà el grau de compliment de cada directriu i, en conseqüència, el nivell 
aconseguit  en cada criteri. 

PRIMERA ETAPA. Constitució de l a Comissió d'Avaluació (CE)  

L’AVAP procedirà al nomenament i constitució de la Comissió d'Avaluació. 

 

SEGONA ETAPA. Anàlisi de l'informe del programa de doctorat realitzat per la Universitat  

Una vegada comprovat per l’AVAP que l'informe del programa de doctorat realitzat per la Universitat 

compleix amb els requisits fixats, l’AVAP facilitarà a la CA l'accés a tota la informació del programa 

que siga necessària per a l'avaluació , així com les eines de suport que facilitin el seu treball, tals com 

a models i plantilles d'informe i l'accés permanent a una eina informàtica. 

Els membres de la CA analitzaran tota la documentació del programa de doctorat, així com la 

informació disponible a la pàgina o pàgines web de la universitat i emetran un informe individual, 

d'acord amb el protocol d'avaluació per al  seguiment dels ensenyaments universitaris oficials de 

doctorat a la Comunitat Valenciana. 

Aquesta anàlisi també contemplarà:  

- Absències significatives de documents o evidències que justifiquen afirmacions o valoracions 

contingudes en l'informe del programa de doctorat realitzat per l'universitat. 

- Possibles "contradiccions" entre l'Informe del programa de doctorat realitzat per la 

universitat i les evidències o documents aportats. 
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TERCERA ETAPA. Reunió de la Comissió d'Avaluació , elaboració i emisió de l'informe provisional de 

seguiment. 

La Comissió d'Avaluació es reunirà a la seu de l’AVAP amb l'objecte de posar en comú el resultat dels  

informes individuals realitzats per cadascun dels seus membres. Il resultat serà l'emissió d'un informe 

provisional de seguiment. Aquest informe haurà d'estar motivat i podrà ser: 

a) Favorable. 

b) Desfavorable. 

En qualsevol cas i segons la naturalesa de les deficiències observades, en l'informe podran 
assenyalar-se quins aspectes seran objecte d'especial atenció en el seu moment durant el 
procediment d'avaluació per a la renovació de l'acreditació del programa de doctorat.  
 
 

QUARTA ETAPA. Fase d'al·legacions   

L'informe provisional serà remès a la universitat perquè, en el termini de deu dies, realitze les 
al·legacions que estime oportunes. L’AVAP evitarà que la remissió impliqui que aquest termini 
coincideixi total o parcialment amb períodes vacacionals universitaris (Setmana Santa, agost i Nadal).  
 
En cas d'informe desfavorable, la universitat, si així ho desitja, podrà realitzar aclariments o 
al·legacions sobre les deficiències detectades. No s'admetran al·legacions que incorporen aspectes o 
informació no continguda en el conjunt d'evidències prèvies de caràcter documental que van servir 
de base per a l'emissió de l'informe provisional. 
 
En cap cas, la Comissió entrarà a considerar al·legacions sobre la valoració atorgada als criteris, llevat 
que dels comentaris inclosos en l'informe provisional es desprengui que no s'ha consultat o s'ha 
interpretat erròniament alguna evidència de caràcter documental continguda ja en l'expedient. 
 
 

CINQUENA ETAPA. Emissió de l'Informe final de seguiment   

Una vegada rebudes les al·legacions, seran valorades per la Comissió d'Avaluació, que, si escau, 
estudiarà si han de ser tingudes en compte i elaborarà l'informe final de seguiment. 
 
Aquest informe final de seguiment haurà d'estar motivat i podrà ser: 
c) Favorable.  
d)Desfavorable.  
 
En qualsevol cas i segons la naturalesa de les deficiències observades, en l'informe podran 
assenyalar-se quins aspectes seran objecte d'especial atenció en el seu moment durant el 
procediment d'avaluació per a la renovació de l'acreditació del programa de doctorat. 
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L’AVAP remetrà l'informe final de seguiment a la universitat sol·licitant. 
 
En cas que en el procés de seguiment s’hagen detectat deficiències que suposin un greu risc per a la 
qualitat mínima exigible, l’AVAP les traslladarà a la conselleria competent en matèria d'educació 
superior i al Consell d'Universitats a fi que es procedeixca conforme a l'establert en el marc normatiu 
vigent. 
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ANNEX I 

MODEL D’INFORME DE SEGUIMENT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT A 
ELABORAR PER LA UNIVERSITAT   
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Aquest model té per objecte orientar a les universitats en l'elaboració de l’informe de seguiment del 

programa de doctorat. Constitueix una base útil a l'hora de recollir la valoració sobre el compliment 

dels criteris i directrius inclosos en la guia del procés de seguiment. Es recomana que este informe no 

tingui una extensió superior a les 30 pàgines, sense comptar els annexos.  

 

CONTINGUT 

1. DADES DEL PROGRAMA DE DOCTORAT 

• Denominació del Programa de Doctorat: 

• Universitat responsable administrativa: 

• En cas de programa de doctorat interuniversitari, universitats participants: 

• Centro/s on s'imparteix: 

• Nombre de places: 

• Curs d'implantació: 

• Data de verificació o de renovació de l'acreditació: 

 

2. PROCEDIMENT D'ELABORACIÓ I APROVACIÓ 

S'ha de detallar el procés que ha conduït a l'elaboració i aprovació de l'informe  de seguiment del 

programa de doctorat, així com les comissions i grups d'interès que han participat en la seua 

redacció. 

 

3. COMPLIMENT DEL PROJECTE ESTABLERT 

Aquest informe de seguiment de  l programa de doctoreuo a realitzar per la universitat ha d'aportar 

una reflexió sobre el compliment del projecte establert en la memòria de verificació i, si escau, les 

posteriors modificacions aprovades.  

Es tracta de realitzar una anàlisi, a partir de les evidències i indicadors, dels assoliments aconseguits 

en relació amb els criteris i directrius d'avaluació, i, si escau, els motius pel que no s'han aconseguit 

aconseguir íntegrament i les accions de millora adoptades o previstes (pla de millores).  

En tractar-se d'un informe únic per titulació, en el cas que aquesta siga interuniversitària, en l'anàlisi 

ha de diferenciar-se la realitat de cada universitat quan no coincideixin els resultats i, en 

conseqüència, abordar els assoliments aconseguits i les accions de millora adoptades o previstes de 

forma singularitzada. 
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Criteri 1. Organització i desenvolupament  
 

Estàndard: El programa de doctorat s'ha implantat d'acord a les condicions establertes en la memòria 
verificada i, si escau, en les seues respectives modificacions. 
 
 

Directriu 1.1. El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d'ingrés dels doctorands és adequat i el seu 
nombre és coherent amb les característiques i la distribució de les línies d'investigació del programa i el nombre de places 
ofertes.  
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• Els criteris d'admissió permeten que els estudiants tinguin el perfil d'ingrés per iniciar els seus estudis d'acord a 
les característiques i línies d'investigació del programa, així com al  nombre de places ofertes en la memòria 
verificada i/o les seues successives modificacions. 

• Els complements de formació compleixen la seua funció quant a l'adquisició de competències i coneixements per 
part dels estudiants de les diferents disciplines d'entrada. 

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 
 

Directriu 1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si escau, de les a*ctividades 

formatives.  

Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• La comissió acadèmica realitza un seguiment de l'evolució del doctorand mitjançant els documents establerts pel 
RD 99/2011 (pla d'investigació i registre d'activitats realitzades per cada estudiant).  

• El procediment utilitzat per la comissió acadèmica per a l'assignació del personal acadèmic que tutoritzarà i 
dirigirà la tesi doctoral, així com per al seu eventual canvi és adequat.  

• S'han engegat mecanismes per evitar el frau i garantir l'originalitat de la investigació. 

• En el cas que al programa s'imparteixi en diversos centres i/o siga interuniversitari, han existit mecanismes de 
coordinació entre tots els centres i/o  universitats participants al programa. 

• La normativa de la universitat sobre la presentació i defensa de tesi doctoral està adaptada a la legislació estatal 
vigent. 

• En el cas de programa de doctorat interuniversitari, la normativa aplicada per a la presentació i defensa de la tesi 
doctoral determina les mateixes exigències en totes de les universitats participants. 

• En el cas d'esment internacional, s'ha garantit la coordinació i la supervisió necessària de l'estada realitzada en la 
institució d'ensenyament superior o centre d'investigació de prestigi estranger. 

• En el cas de tesi en règim de cotutela internacional, les estades i les activitats han estat reflectides en els convenis 
de cotutela i es compleixen adequadament. 

• En el cas d'esment industrial, s'ha garantit la coordinació i la supervisió necessària perquè las activitats realitzades  
en l'empresa permetin als estudiants adquirir les competències corresponents. 
 

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  
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Directriu 1.3. La institució dóna resposta a les possibles recomanacions realitzades en l'Informe de verificació i si escau en 

els possibles informes de modificacions. 

Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• Si escau, el grau d’execució de les recomanacions realitzades en l'Informe de verificació, si escau, en els informes 
de modificació, així com en l'informe d'autorització del títol. 

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 

 

 

 
Directriu 1.4. Si escau, els canvis introduïts al programa de doctorat i que no s’hagen sotmès a modificació no alteren el 
nivell 4 del MECES i permeten la seua actualització d'acord amb els requisits de la disciplina. 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• Si escau, característiques i resultats dels canvis introduïts i no sotmesos a informe de modificació del programa. 
 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 
 
 

 

Criteri 2. Informació i transparència  

 
Estàndard: La institució disposa de mecanismes per comunicar de manera adequada a tots els grups d'interès 
les característiques i resultats del programa de doctorat i dels processos de gestió que garanteixen la seua 
qualitat.  
 
 
Directriu 2.1. La universitat publica informació objectiva, completa i actualitzada sobre el programa de doctorat, les 
seues característiques, el seu desenvolupament i els resultats aconseguits.  
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• La memòria del programa de doctorat verificada i/o les seues posteriors modificacions estan publicades en la web 

i són  d'accés obert. 

• L'informe final d'avaluació per a la verificació i els diferents informes de modificacions del programa de doctorat, 

així com de la resolució de verificació per part del Consell d'Universitats estan publicats en la web i són d'accés 

obert. 

• Els informes de seguiment del programa de doctorat realitzats per part de l’AVAP estan publicats en la web i són 

d'accés obert.  

• Els informes de seguiment intern del programa de doctorat estan publicats en la web encara que siga amb accés 

restringit. 

• L'enllaç directe al programa de doctorat en el Registre d'Universitats, Centres i Títols està disponible en la web. 

• La correspondència entre la denominació del programa de doctorat publicitada i la denominació que figura en el 

RUCT. 



 

Pàgina 25 de 62 

 

• La descripció dels principals aspectes relacionats amb l'accés al programa de doctorat (objectius, perfil d'ingrés, 

perfil de sortida, nombre de places ofertes, període i procediment de matriculació, requisits i criteris d'admissió, 

òrgan que duu a terme el procés d'admissió i la seua composició, procediment i assignació de tutor/a i director/a 

de tesi, complements de formació, i beques i altres ajudes) estan publicats en la web i són  d'accés obert.  

• La descripció dels principals aspectes relacionats amb l'organització del programa de doctorat (línies 
d'investigació, activitats formatives, i procediment per a l'elaboració i defensa del pla d'investigació) estan 
publicats en la web i són  d'accés obert. 

• La descripció dels principals aspectes relacionats amb la planificació operativa del programa de doctorat 
(composició de la comissió acadèmica, durada dels estudis i permanència, calendari acadèmic i recursos 
d'aprenentatge) estan publicats en la web i són  d'accés obert.  

• La descripció del personal acadèmic i investigador que participa al programa de doctorat està publicada en la web 
i és  d'accés obert.  

• Si escau, la descripció dels principals aspectes relacionats amb els programes de mobilitat (objectius, normativa, i 
beques i ajudes) estan publicats en la web i són  d'accés obert.  

• La normativa acadèmica sobre la tesi doctoral (avaluació, dipòsit i defensa, esment internacional, tesi en règim de 
cotutela internacional, i esment Industrial) està publicada en la web i és  d'accés obert.  

• Si escau, lus principals resultats del programa de doctorat (tesis doctorals defensades i grau de satisfacció dels 

diferents grups d'interès)  estan publicats en la web i són d'accés obert. 

• En el cas que la informació sobre el programa de doctorat estigui accessible a diverses pàgines web de la 

universitat (universitats si és interuniversitari) o dels centres que ho imparteixen, la informació no presenta 

contradiccions.  

• Si escau, el grau d'execució de les recomanacions de millora incloses en els informes de seguiment del programa 

de doctorat.  

    

Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 

 

 

 
 
Directriu 2.2.  La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del programa de doctorat a tots els grups 
d'interès. 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• La facilitat d'accés a la descripció del programa de doctorat. 

• La facilitat d'accés a la informació sobre les competències a adquirir per part dels estudiants.  

• La facilitat d'accés a la informació sobre els requisits d'accés i admissió al programa de doctorat i, si escau, els 

complements de formació que han de realitzar-se.  

• La facilitat d'accés a la informació prèvia a la matrícula (documents a presentar, places, etc.).  

• La facilitat d'accés a la informació sobre l'organització i  planificació operativa del programa de doctorat. 

• Si escau, la facilitat d'accés a la informació di el que significa i implica l'esment internacional, la tesi en règim de 

cotutela internacional i l'esment Industrial.  

• La facilitat d'accés a informació referent als programes o serveis de suport als estudiants i als recursos 

d'aprenentatge disponibles. 

• La facilitat d'accés a les normatives aplicables als estudiants del programa de doctorat. 

• Si escau, el grau d'execució de les recomanacions de millora incloses en els informes de seguiment del programa 

de doctorat. 
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Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 
 
 
 
 
 
Directriu 2.3. La institució publica el SGIC en el qual s'emmarca el programa de doctorat. 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• El Sistema de Garantia de Qualitat en el qual s'emmarca el programa de Doctorat, on figuren els seus 

responsables, els procediments i, si escau, les accions de millora engegades, està publicat en la web i és  d'accés 

obert. 

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 
 
 

 

 

Criteri 3. Sistema de garantia intern de qualitat (SGIC)  

 
Estàndard: La institució disposa d'un sistema de garantia intern de la qualitat formalment establert i 
implementat que assegura, de forma eficaç, la millora contínua del programa de doctorat.  
 
Directriu 3.1. El SGIC implantat garanteix la recollida d'informació i dels resultats rellevants per a la presa de decisions i la 
gestió eficient del programa de doctorat, especialment sobre els resultats d'aprenentatge i la satisfacció dels grups 
d'interès. 
 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• El SGIC implementat garanteix la recollida d'informació de forma contínua i l'anàlisi dels resultats de 

l'aprenentatge.   

• El SGIC implementat garanteix la recollida d'informació de forma contínua i l'anàlisi dels resultats sobre inserció 

laboral.    

• El SGIC implementat garanteix la recollida d'informació de forma contínua i l'anàlisi del grau de satisfacció dels 

diferents grups d'interès. 

• Els procediments que permeten recollir la informació de forma contínua, analitzar els resultats i utilitzar-los per a 

la presa de decisions i la millora de la qualitat del programa de doctorat, s'han desenvolupat d'acord a l'establert. 

• En el cas de programa de doctorat interuniversitari o que s'imparteix en diversos centres, si les accions dutes a 

terme com a conseqüència de la implantació del SGIC estan coordinades en totes les universitats o centres 

participants. 

  

Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  
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Directriu 3.2. El SGIC implantat disposa de procediments que faciliten l'avaluació i millora del programa de doctorat. 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• Les recomanacions incloses en els informes d'avaluació per a la verificació, i, si escau, modificació, del programa 

de doctorat han estat analitzades dins del SGIC i s'han establert les accions corresponents per part els 

responsables del programa de doctorat. 

• El SGIC, a partir de l'anàlisi de dades objectives i fiables, facilita informació per al desenvolupament dels processos 

de seguiment, modificació i acreditació de la titulació i ha generat informació d'utilitat per als col·lectius implicats 

al programa de doctorat. 

• Si escau, s'han produït modificacions en el disseny inicialment previst del programa de doctorat com a 

conseqüència de la informació aportada des del SGIC, i el seguiment d'aquestes modificacions confirma que han 

estat eficaces i han aconseguit els objectius plantejats. 

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 

 

 

 
 
Directriu 3.3. El SGIC implantat disposa de procediments adequats per atendre els suggeriments i reclamacions. 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• El SGIC implementat disposa de procediments adequats per atendre els suggeriments.    

• El SGIC implementat disposa de procediments adequats per atendre  les reclamacions.    

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  
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Criteri 4. Personal acadèmic  
 
Estàndard: El personal acadèmic és suficient i adequat, d'acord amb les característiques del programa de 

doctorat, l'àmbit científic i el nombre d'estudiants.  
 
 

Directriu  4.1. El personal acadèmic reuneix els requisits exigits per a la seua participació al  programa de doctorat i 
acredita la seua experiència investigadora.  
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• El personal docent i investigador que participa al programa de doctorat i l'experiència investigadora que acredita. 

• La implicació del professorat en activitats d'investigació, desenvolupament i innovació, i repercussió de les 

mateixes al programa de doctorat.     

• Els canvis en l'estructura del personal acadèmic en el període considerat. 

• El grau d'empleno dels compromisos adquirits en la memòria verificada i/o posteriors modificacions. 

• Si escau, el grau d'execució de les recomanacions incloses en els informes d'autorització i seguiment del programa 

de doctorat. 

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 
 
 
 
 
Directriu 4.2. El personal acadèmic és suficient i té la dedicació necessària per desenvolupar les seues funcions de forma 
adequada, considerant el nombre d'estudiants en cada línia d'investigació i la naturalesa i característiques del programa 
de doctorat. 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• El grau de compliment dels compromisos inclosos en la memòria de verificació i/o posteriors modificacions.  

• Els canvis en l'estructura del personal acadèmic en el període considerat. 

• El grau de satisfacció dels estudiants amb la tutorització rebuda i la direcció de les seues tesis i, si escau, les  

accions de millora establertes. 

• Si escau, el grau d'execució de les recomanacions incloses en els informes de verificació, autorització i seguiment 

del programa de doctorat.  

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  
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Directriu 4.3. El programa de doctorat compta amb mecanismes de reconeixement de la labor de tutorització i direcció de 
tesi.  
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• El programa de doctorat compta amb mecanismes de reconeixement de la labor de tutorització i aquests són 

adequats.  

• El programa de doctorat compta amb mecanismes de reconeixement de la direcció de tesi i aquests són adequats. 

• El grau de satisfacció del personal acadèmic amb els mecanismes de reconeixement de la labor de tutorització i 

direcció de tesis doctorals.  

 
 

Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 
 
 
 
 
Directriu 4.4. El grau de participació d'experts internacionals en les comissions de seguiment i tribunals de tesis és 
adequat segons l'àmbit científic del programa. 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• El grau de compliment dels compromisos inclosos en la memòria de verificació i/o posteriors modificacions.  

• El grau de participació d'experts internacionals en les comissions de seguiment i tribunals de tesis és adequat 

segons l'àmbit científic del programa i els compromisos adquirits en la memòria de verificació o posteriors 

modificacions. 

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 

 

 

Criteri 5. Recursos materials i serveis  

 
Estàndard: Els recursos materials i els serveis posats a la disposició del desenvolupament de les activitats 

previstes són els adequats, en funció de les característiques del programa de doctorat, l'àmbit científic i el 

nombre d'estudiants.  

 
 
Directriu 5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d'estudiants en cada línia d'investigació i la 
naturalesa i característiques del programa de doctorat. 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• Les característiques, si escau, dels laboratoris, tallers i espais experimentals en relació al nombre d'estudiants i les 

activitats formatives programades.   

• Les característiques dels recursos bibliogràfics i documentals en relació al nombre d'estudiants i les activitats 

formatives programades. 

• En el cas que existeixin entitats col·laboradores que participin mitjançant conveni en el desenvolupament de les 

activitats investigadores, les característiques dels recursos materials i altres mitjans que posen al servei del 

programa de doctorat.  



 

Pàgina 30 de 62 

 

• L'existència d'ajudes econòmiques pròpies del programa de doctorat, o de la universitat, destinades als doctorand 

per facilitar la seua assistència a congressos i/o estades a l'estranger. 

• El grau de compliment dels compromisos inclosos en la memòria de verificació i/o posteriors modificacions.  

• Si escau, el nivell d'execució de les recomanacions incloses en els informes de verificació, autorització i seguiment 

del programa de doctorat. 

 
 

Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 
 
 
 
 
 
Directriu 5.2. Els serveis d'orientació acadèmica responen a les necessitats del procés de formació dels estudiants com a 
investigadors.  
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• Les característiques dels serveis i/o programes d'orientació acadèmica i, si escau, professional.  

• El grau de satisfacció dels grups d'interès amb els serveis i/o programes d'orientació acadèmica.  

• El grau de compliment dels compromisos inclosos en la memòria de verificació i/o posteriors modificacions. 

• Si escau, el nivell d'execució de les recomanacions incloses en els informes de verificació i autorització del 

programa de doctorat. 

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  
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Criteri 6. Resultats d'aprenentatge  
Estàndard: Els resultats d'aprenentatge es corresponen amb el nivell 4 del MECES. 

 
Directriu 6.1. Els resultats dels indicadors acadèmics del programa de doctorat i la seua evolució són adequats. 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• Les activitats formatives i la seua avaluació són coherents amb les competències definides per al programa 

de doctorat.  

• In el seu cas, el nombre de tesis doctorals defensades és adequat per a les característiques del programa de 

doctorat.  

 
 

Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 
 
 
 

 

 

 
Criteri 7. Indicadors de satisfacció i rendiment  
 
Estàndard: Els resultats dels indicadors del programa de doctorat són adequats a les seues característiques i al 

context soci-econòmic i investigador.  
 
 
Directriu 7.1. La satisfacció dels estudiants, del professorat, dels egressats i d'altres grups d'interès és adequada.  
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• La fiabilitat dels resultats de les enquestes o altres mètodes utilitzats per valorar la satisfacció dels diferents grups 

d'interès. 

• La satisfacció dels grups d'interès amb les competències desenvolupades pels estudiants.   

• La satisfacció dels grups d'interès amb l'organització i planificació del programa de doctorat. 

• La satisfacció dels grups d'interès amb els canals de comunicació emprats pel programa de doctorat i el contingut 

de la informació que facilita. 

• La satisfacció dels grups d'interès amb els recursos materials disponibles.  

• La satisfacció dels grups d'interès amb els serveis i/o programes d'orientació acadèmica i, si escau, professional.  

• La satisfacció dels grups d'interès amb els indicadors acadèmics del programa de doctorat.  

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  
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Directriu 7.2. Els  indicadors són adequats al perfil dels estudiants, d'acord amb l'àmbit científic del programa. 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• L'evolució del nombre d'estudiants de nou ingrés per curs acadèmic en relació amb les previsions realitzades en la 

memòria verificada i/o posteriors modificacions. 

• Si escau, els resultats d'aplicació dels criteris d'admissió en relació al perfil d'ingrés definit en la memòria de 

verificació i/o posteriors modificacions. 

 

Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  

 
 
 

 
 
 
Directriu 7.3. L'evolució dels indicadors és coherent amb les previsions establertes en la memòria verificada. 
Aspectes a considerar per al compliment d'aquesta directriu: 

• L'evolució dels indicadors del programa de doctorat d'acord amb les previsions realitzades en la memòria 

verificada i/o posteriors modificacions. 

 
Fortaleses i assoliments aconseguits:  

 

 

 

Debilitats i accions de millora adoptades o a adoptar (pla de millores):  
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4. TAULES  

L'informe del programa de doctorat elaborat per la universitat per a la renovació de l'acreditació 

haurà d'anar acompanyat obligatòriament de les  taules relacionades a continuació. La informació 

continguda en *estas taules és un dels elements que deu a*yudar a la redacció de la valoració dels 

assoliments obtinguts en cadascuna de les directrius i criteris en els quals es basa l'avaluació per al 

seguiment d'ensenyaments universitaris oficials de doctorat. 

Taula 1: Relació de personal investigador que participa al programa de doctorat. 

Taula 2: Relació de projectes d'investigació vigents obtinguts en concurrència competitiva en els 

quals figura personal investigador participant al programa de doctorat com a IP o membre de l'equip.  

Taula 3: Evolució dels principals indicadors del programa de doctorat. 

Las tres taules2 han d'elaborar-se d'acord amb el format detallat en l'Annex II d'aquesta guia.  

 

5. EVIDÈNCIES 

Amb l'informe elaborat per la universitat per al seguiment del programa de doctorat han d'aportar-

se les evidències que es detallen en l'ANNEX II. La informació continguda en *estas evidencies és 

imprescindible per valorar els assoliments obtinguts en cadascuna de les directrius i criteris en els*qu 

i es basa l'avaluació per al seguiment  dels ensenyaments universitaris oficials de doctorat. 

  

                                                           
2
 En cas de programes de doctorat s'imparteixen en més d'un centre i/o sigan interuniversitaris ha d'incloure's  

una taula per a cada centre i/o universitat. 
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ANNEX II 

TAULES I EVIDÈNCIES 
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Taula 1. Relació de personal investigador que participa al programa de doctorat3 

 

Denominació del programa de doctorat: 

Centro: 

Curs acadèmic: 

Línia d'investigació4: 

 

INVESTIGADOR/A 
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Enllaç al C.V. 

 Nom i cognoms 

Investigador/a 1 
                

 Nom i cognoms 

Investigador/a 2 
                

                  

                  

                  

                  

                  

L'emplenament de la columna en grisa no és obligatòria. 

En el cas de les universitats privadas o de l'Església, aquesta taula ha d'elaborar-se d'acord amb les 

figures de professorat contractuals i/o estatutàries pròpies, acompanyada d'una descripció de les 

mateixes. 

 

                                                           
3
 No podrà incloure's personal investigador adscrit a universitats alienes al programa de doctorat llevat que 

existisca un conveni entre ambdues institucions que autoritze expressament la seua participació. 
4
 Es poden incloure totes les línies d'investigació que estiguin associades al mateix equip d'investigació del 

programa de doctorat i que estiguin recollides en la memòria verificada, i, si escau, en les seues respectives 
modificacions. 

 

5
 A emplenar únicament per a les figures de personal docent i investigador que poden sol·licitar l'avaluació de 

l'activitat investigadora a la CNEAI. 
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Taula 2. Relació de projectes d'investigació vigents obtinguts en concurrència competitiva 

en els quals figura personal investigador participant al programa de doctorat com a IP o 

membre de l'equip. 

 

Denominació del programa de doctorat: 

Centro: 

Curs acadèmic: 

Línia d'investigació6: 

Projecte d'investigació 

E
n

ti
ta

t 
fi

n
a
n

ça
d

o
ra

 

R
e
fe

rè
n

ci
a
 

Període 
d'execució IP 

Personal investigador del programa 
de doctorat que forma part de l'equip 

del projecte d'investigació 

Denominació 1         

  

  

  

  

Denominació 2         

  

  

  

  

            

            

            

            

            

            

            

 

  

                                                           
6
 Es poden incloure totes les línies d'investigació que estiguen associades al mateix equip d'investigació del 

programa de doctorat i que estiguen recollides en la memòria verificada, i, si escau, en les seues respectives 
modificacions. 
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Taula 3. Evolució dels principals indicadors del programa de doctorat 

Denominació del programa de doctorat: 

Centro: 

Curs acadèmic: 

INDICADORS ACADÈMICS 

Curs 20xx-

20xx 

Curs 20xx-

20xx 
Curs 20xx-

20xx 
Curs 20xx-

20xx 
Curs 20xx-

20xx 
Curs 20xx-

20xx Enllaç a Informació 
complementària 

Oferta de places                

Demanda                

Estudiants matriculats de nou ingrés               

Nombre total d'estudiants matriculats                
Percentatge d'estudiants procedents 
d'altres universitats                

Percentatge d'estudiants matriculats a 
temps parcial                

Percentatge d'estudiants segons 
requeriments d'accés                

Percentatge d'estudiants en la línia 
d'investigació 1               

Percentatge d'estudiants en la línia 
d'investigació 2               

Percentatge d'estudiants en la línia 
d'investigació …               

Percentatge d'estudiants en la línia 
d'investigació n               

Nombre de tesis defensades a temps 
complet 

              

Percentatge de tesi amb la qualificació de 
cum laude 

              

Percentatge de doctors i doctores amb 
esment internacional 

              

Percentatge de doctors i doctores amb tesis 
en règim de cotutela internacional 

              

Percentatge de doctors i doctores amb 
esment industrial 

              

INDICADORS DE SATISFACCIÓ 
Curs 

20*xx-
20*xx 

Curs 
20*xx-
20*xx 

Curs 
20*xx-
20*xx 

Curs 
20*xx-
20*xx 

Curs 
20*xx-
20*xx 

Curs 
20*xx-
20*xx 

Enllaç a Informació 
complementària 

Grau de satisfacció global dels estudiants 
amb el programa de doctorat 

              
Grau de satisfacció dels estudiants amb el 
personal investigador que participa al 
programa de doctorat               

Grau de satisfacció dels  estudiants amb els 
recursos materials 

              

Grau de satisfacció del personal 
investigador amb el programa de doctorat 
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Evidencies a aportar per l’AVAP 

Codi Criteris Evidència 

IA1 Tots Informes de verificació, autorització i modificació 

 

I*videncias a aportar amb l'informe de seguiment 

 del programa de doctorado7 
Codi Criteris Evidència Període 

I0 Tots Memòria vigent del títol verificada per l’ANECA 
En el curs acadèmic anterior al de 

redacció de l'informe. 

I1 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

Enllaç a la pàgina web del programa de doctorat. 

 

 

 

En el curs acadèmic vigent 

I2 1 
Criteris d'admissió aplicables pel programa de doctorat i resultats del 

seu aplicació. 

Des de la implantació del programa 

de doctorat fins al curs acadèmic 

anterior al de redacció de l'informe. 

I3 1 

Informes o documents on es recullin els mecanismes, acords i 

conclusions de la supervisió dels doctorands, i, si escau, dels 

mecanismes de coordinació entre centres i/o universitats. 

Des de la implantació del programa 

de doctorat fins al curs acadèmic 

anterior al de redacció de l'informe. 

I4 1 

Si escau, relació d'estudiants del programa de doctorat que han 

realitzat estades en institucions d'ensenyament superior o centres 

d'investigació estrangers, amb indicació de la durada de l'estada i el 

centre de destinació. 

Des de la implantació del programa 

de doctorat fins al curs acadèmic 

anterior al de redacció de l'informe. 

I5 1 
Si escau, relació d'estudiants acollits a convenis de cotutela, amb 

indicació de la tesi doctoral i  el personal acadèmic que la supervisa. 

Des de la implantació del programa 

de doctorat fins al curs acadèmic 

anterior al de redacció de l'informe. 

I6 1 

Si escau, relació d'estudiants amb contracte que participen en un 

projecte d'investigació industrial o de desenvolupament experimental 

que es desenvolupi en l'empresa o Administració Pública en la qual 

estiguin contractats o prestin els seus serveis, amb indicació de la tesi 

doctoral, el projecte i l'empresa o AP. 

 

Des de la implantació del programa 

de doctorat fins al curs acadèmic 

anterior al de redacció de l'informe. 

                                                           
7
 En cas que el títol s'imparteixi en més d'un centre i/o siga interuniversitari han d'incloure's evidències  per a 

cada centre i/o universitat. 



 

Pàgina 39 de 62 

 

Codi Criteris Evidència Període 

I7 1 

Si escau, informes i documents sobre els canvis introduïts al programa 

de doctorat que no s’hagen sotmès al procediment establert  per a la 

modificació del títol. 

Des de la implantació del programa 

de doctorat fins al curs acadèmic 

anterior al de redacció de l'informe. 

I8 3 

Informació i documentació sobre el Sistema de Garantia Interna de 

Qualitat en relació als següents aspectes del programa de doctorat: 

Disseny, revisió i millora dels seus objectius i de les seues 

competències; gestió i tractament de les reclamacions i suggeriments; 

mecanismes de suport i orientació a l'estudiant; i mecanismes de 

recollida i anàlisi dels resultats i indicadors. 

Des de la implantació del programa 

de doctorat fins al curs acadèmic 

anterior al de redacció de l'informe. 

 

I9 3 
Si escau, certificat de la implantació del Sistema de Garantia Interna 

de Qualitat del Centre (AUDIT) 

Curs acadèmic d'obtenció. 

I10 

3 

4 

Certificat d'implantació de DOCENTIA o procés d'avaluació del 

personal acadèmic a través de programes similars a DOCENTIA i els 

seus resultats.  

Curs acadèmic d'obtenció 

I11 4 

Si escau, relació de convenis amb universitats, centres o institucions 

alienes al programa de doctorat que han autoritzat al seu personal 

investigador a participar en el mateix. 

Des de la implantació del programa 

de doctorat fins al curs acadèmic 

anterior al de redacció de l'informe. 

I12 5 

Si escau, breu descripció dels laboratoris, tallers i espais 

experimentals utilitzats per a les activitats formatives del programa 

de doctorat. 

Últim curs acadèmic anterior al de 

redacció de l'informe. 

I13 5 
Si escau, breu descripció dels recursos materials i altres mitjans que 

posen al servei del programa de doctorat les entitats col·laboradores. 

Últim curs acadèmic anterior al de 

redacció de l'informe. 

I14 5 
Breu descripció dels serveis, programes o accions d'orientació 

acadèmica i professional dels estudiants. 

Últim curs acadèmic anterior al de 

redacció de l'informe. 

I15 

4 

6 

Relació de tesis doctorals defensades al programa de doctorat amb 

indicació del director o directora, tribunal, qualificació obtinguda,  

enllaç al repositori institucional i, si escau, si hi ha esment 

internacional, cotutela internacional i/o esment industrial. 

Des del curs acadèmic d'egresso de 

la primera promoció fins al curs 

acadèmic anterior al de redacció de 

l'informe. 

I16 

4 

5 

7 

Informes referents a les enquestes o altres mètodes per valorar la 

satisfacció dels grups d'interès  

Des de la implantació del programa 

de doctorat fins al curs acadèmic 

anterior al de redacció de l'informe. 

Aquestes evidències podran pujar-se a la plataforma com a arxius independents en format pdf, en el nom del 

qual sempre figurarà una referència a l'evidència corresponent, o amb un enllaç d'internet directe a la 

documentació de l'evidència garantint-se l'accés al contingut del mateix a la Comissió d'Avaluació. 
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ANNEX III 

RELACIÓ DE LES DIRECTRIUS DEL PROGRAMA DE SEGUIMENT AMB 
CRITERIS I DIRECTRIUS DE AUDIT I AMB ELS REQUISITS DE 

DOCENTIA 
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Directrius del Programa de Seguiment que seran reconegudes per 
l’AVAP com aconseguides si el centre universitari té certificada la 

implantació del SGIC (AUDIT)* 
DIRECTRIUS  SEGUIMENT  CRITERIS I DIRECTRIUS AUDIT  

1.1.   El programa disposa de mecanismes per 
garantir que el perfil d'ingrés dels doctorands és 
adequat i el seu nombre és coherent amb les 
característiques i la distribució de les línies 
d'investigació del programa i el nombre de 
places ofertes.  

1.1.1. Determinar els òrgans, grups d'interès, i procediments implicats en 
el disseny, control, planificació, desenvolupament i revisió periòdica dels 
títols, els seus objectius i competències associades.  

1.1.3. Comptar amb mecanismes que regulin el procés de presa de 
decisions relativa a l'oferta formativa i el disseny dels títols i els seus 
objectius.  

1.1.4. Assegurar que es desenvolupen els mecanismes necessaris per 
implementar les millores derivades del procés de revisió periòdica de les 
titulacions.  

1.2.1. Disposar de sistemes d'informació que li permetin conèixer i 
valorar les necessitats del Centre en matèria de: definició de perfils 
d'ingrés/ egresso…  

1.2.   El programa disposa de mecanismes 
adequats de supervisió dels doctorands i, si 
escau, de les activitats formatives 

1.2.3. Establir mecanismes que regulin les directrius que afecten als 
estudiants: reglaments (exàmens, sancions, petició de certificacions, 
convalidacions, etc.), normes d'ús (d'instal·lacions), calendaris, horaris i 
beneficis que ofereix la universitat.   

1.2.4. Definir com es realitza el control, revisió periòdica i millora dels 
processos i actuacions relacionats amb els estudiants.  

2.1. La universitat publica informació objectiva, 
completa i actualitzada sobre el programa de 
doctorat, les seues característiques, el seu 
desenvolupament i els resultats aconseguits.  

1.5.7. Procediment de rendició de comptes sobre els resultats  

1.6. Com el Centre publica la informació sobre les titulacions  

1.6.2. Determinar quin és el procediment establert per informar als 
grups d'interès sobre: l'oferta formativa, Objectius i planificació de les 
titulacions, Els resultats de l'ensenyament, etc.  

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la 
informació rellevant del programa de doctorat a 
tots els grups d'interès.  

1.6.2. Determinar quin és el procediment establert per informar als 
grups d'interès sobre: l'oferta formativa, Objectius i planificació de les 
titulacions, Els resultats de l'ensenyament, etc.  

1.6.3. Definir com es realitza el control, revisió periòdica i millora 
contínua de la informació pública que es facilita als grups d'interès.  

1.6.4. S'apliquen procediments de presa de decisions relacionades amb 
la publicació de la informació sobre programes i títols.  

  
3.1. El SGIC implantat garanteix la recollida 
d'informació i dels resultats rellevants per a la 
presa de decisions i la gestió eficient del 
programa de doctorat, especialment els 
resultats  d'aprenentatge i satisfacció dels grups 
d'interès.  

1.0. Com el Centre defineix la seua política i objectius de qualitat   

1.5.1. Obtenció d'informació sobre necessitats dels grups d'interès sobre 
qualitat de l'ensenyament.  

1.5.2. Recollida d'informació sobre resultats d'aprenentatge, inserció 
laboral i satisfacció de grups d'interès.  

1.5.3. Millora contínua dels resultats i la fiabilitat de les dades 
utilitzades.  

1.5.4. Estratègies i sistemàtiques per introduir millores en els resultats.  

1.5.5. Processos de presa de decisions relacionats amb els resultats.  

1.5.6. Implicació dels grups d'interès en el mesurament, anàlisi i millora 
dels resultats  

1.6.1. Disposar de mecanismes que li permetin obtenir la informació 
sobre el desenvolupament de les titulacions i els programes.  
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DIRECTRIUS  SEGUIMENT CRITERIS I DIRECTRIUS AUDIT 

3.2. El SGIC implantat disposa de procediments 
que faciliten l'avaluació i millora de la qualitat 
del programa de doctorat. 

1.1. Com el Centre garanteix la qualitat dels seus programes formatius. 

1.2. Com el Centre orienta els seus ensenyaments als estudiants   

1.3. Com el Centre garanteix i millora la qualitat del seu personal 
acadèmic.  

1.4. Com el Centre gestiona i millora els seus recursos materials i serveis  

1.5. Com el Centre analitza i té en compte els resultats  

4.1. El personal acadèmic reuneix els requisits 
exigits per a la seua participació al programa de 
doctorat i acredita la seua experiència 
investigadora.  

1.3. Com el Centre garanteix i millora la qualitat del seu personal 
acadèmic.  

4.2. El personal acadèmic és suficient i té la 
dedicació necessària per desenvolupar les seues 
funcions de forma adequada, considerant el 
nombre d'estudiants en cada línia d'investigació 
i la naturalesa i característiques  del programa 
de doctorat. 

1.3. Com el Centre garanteix i millora la qualitat del seu personal 
acadèmic.  

5.2. Els serveis d'orientació acadèmica responen 
a les necessitats del procés de formació dels 
estudiants com a investigadors. 

1.2.1. Disposar de sistemes d'informació que li permetin conèixer i 
valorar les necessitats del Centre en matèria de:   

-Suport i orientació a estudiants sobre el desenvolupament de 
l'ensenyament   

- Pràctiques externes i mobilitat d'estudiants   

- Orientació professional   

1.2.2 Dotar-se de mecanismes que li permetin obtenir, valorar i 
contrastar informació sobre el desenvolupament actual dels processos 
anteriorment citats.  

 
(*) En el cas de títols impartits en més d'un centre i/o universitat, tots els centres hauran de tenir certificada la 

implantació del AUDIT. 
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Directrius del Programa de Seguiment que seran reconegudes per 
l’AVAP com aconseguides si la universitat té certificada la 
implantació del disseny d'avaluació de l'activitat docent 

(DOCENTIA) (*) 
DIRECTRIUS SEGUIMENT  REQUISITS DOCENTIA  

3.2. El SGIC implantat disposa de 
procediments que faciliten l'avaluació i 
millora de la qualitat del programa de 
doctorat.  

- Existeixen procediments que garanteixen la qualitat de la docència.  

- La universitat elabora i publica els resultats agregats sobre la qualitat de 
l'activitat docent de les titulacions en lloc fàcilment accessible en la web i, a més, 
són fàcilment *entendibles per tota la comunitat universitària (incloent als 
estudiants prospectius i les seues famílies) i per la societat en general. (3.1. 
Transparència).    

- Les actuacions que es despleguen en resposta als objectius formatius i 
competències que es pretenen afavorir en els estudiants (organitzar, coordinar, 
planificar i ensenyar als estudiants, així com a avaluar l'aprenentatge) s'avaluen, 
analitzen i s'informa dels seus resultats als professors individualment i a diferents 
responsables de la institució. Els informes individuals incorporen accions de 
millora quan els resultats de *evalua*ción així ho requereixin (3.4. Informes 
individuals).  

- Els resultats de l'activitat docent es tradueixen en termes dels avanços assolits 
en l'aprenentatge dels estudiants i en la valoració expressada en forma de 
percepcions o opinions d'estudiants, egressats, responsables acadèmics i del propi 
professorat.  

- Els resultats de l'activitat docent són també el fonament de la revisió i millora 
dels plans d'estudis.  

-La universitat aplica procediments per determinar l'impacte o conseqüències en 
els Centres i Departaments de l'avaluació de l'activitat docent i aporta evidències 
de l'aplicació de les corresponents conseqüències previstes (p.i. la promoció, la 
formació, l'incentivament econòmic, etc.) (3.5. Conseqüències).  

(*) En el cas de programes de doctorat interuniversitaris, serà aplicable quan totes les universitats implicades 
tingan certificada la implantació del disseny de la evaluació de l'activitat docent. 
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ANNEX IV 

 MODEL D'INFORME D'AVALUACIÓ EXTERNA  
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1. DADES DEL PROGRAMA DE DOCTORAT 

• Denominació del Programa de Doctorat: 

• Universitat responsable administrativa: 

• En cas de programa de doctorat *in*teruniversitario, *universidades participants: 

• Centro/s on s'imparteix: 

• Nombre de places: 

• Curs d'implantació: 

• Data de verificació o de renovació de l'acreditació: 
 
 
 
Dimensió 1. Gestió del títol   
 

Criteri 1. Organització i desenvolupament  
Estàndard: El programa de doctorat s'ha implantat d'acord a les condicions establertes en la memòria 
verificada i, si escau, en les seues respectives modificacions. 
 
 
Directriu 1.1. El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d'ingrés dels doctorands és adequat i el seu 
nombre és coherent amb les característiques i la distribució de les línies d'investigació del programa i el nombre de places 
ofertes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple que 
excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 
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Directriu 1.2. El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió dels doctorands i, si escau, de les activitats 
formatives. 

 
 
Directriu 1.3. La institució dóna resposta a les possibles recomanacions realitzades en l'Informe de verificació i si escau en 
els possibles informes de modificacions, així com a les quals poguessin contenir els successius informes de seguiment. 

 
 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 
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Directriu 1.4. Si escau, els canvis introduïts al programa de doctorat i que no s’hagen sotmès a modificació no alteren el 
nivell 4 del MECES i permeten la seua actualització d'acord amb els requisits de la disciplina. 

 

 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

Valoració del Criteri 1. Organizatció i desenvolupament  
Estàndard: El programa de doctorat s'ha implantat d'acord a les condicions establertes en la memòria 
verificada i, si escau, en les seues respectives modificacions. 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un 
exemple que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals 
que han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
MOTIVACIÓ (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

SI ESCAU, RACOMANACIONS D’OBLIGAT CUMPLIMENT: 

 

 

ALTRES RACOMANACIONS I SUGGERIMENTS (OPCIONAL): 
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Criteri 2. Informació i transparència  
Estàndard: La institució disposa de mecanismes per comunicar de manera adequada a tots els grups d'interès 
les característiques i resultats del programa de doctorat i dels processos de gestió que garanteixen la seua 
qualitat.  
Directriu 2.1. La universitat publica informació objectiva, completa i actualitzada sobre el programa de doctorat, les 
seues característiques, el seu desenvolupament i els resultats aconseguits.  

 
Directriu 2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del programa de doctorat a tots els grups 
d'interès.  

 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 
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Directriu 2.3. La institució publica el SGIC en el qual s'emmarca el programa de doctorat. 

 

 
  

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

Valoració del Criteri 2. Informació i transparència  
Estàndard: La institució disposa de mecanismes per comunicar de manera adequada a tots els grups 
d'interès les característiques i resultats del programa de doctorat i dels processos de gestió que 
garanteixen la seua qualitat.  
 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un 
exemple que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals 
que han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
MOTIVACIÓ (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

SI ESCAU, RACOMANACIONS D’OBLIGAT CUMPLIMENT: 

 

ALTRES RACOMANACIONS I SUGGERIMENTS (OPCIONAL): 
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Criteri 3. Sistema de garantia intern de qualitat (SGIC)  
Estàndard: La institució disposa d'un sistema de garantia intern de la qualitat formalment establert i 
implementat que assegura, de forma eficaç, la millora contínua del programa de doctorat.  

 
Directriu 3.1. El SGIC implantat garanteix la recollida d'informació i dels resultats rellevants per a la presa de decisions i la 
gestió eficient del programa de doctorat, especialment sobre els resultats d'aprenentatge i la satisfacció dels grups 
d'interès. 

 
Directriu 3.2. El SGIC implantat disposa de procediments que faciliten l'avaluació i millora del programa de doctorat. 

 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 
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Directriu 3.3. El SGIC implantat disposa de procediments adequats per atendre als suggeriments i reclamacions. 

 

 
 

  

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

Valoració del Criteri 3. Sistema de garantia intern de qualitat (SGIC)  
Estàndard: La institució disposa d'un sistema de garantia intern de la qualitat formalment establert i 
implementat que assegura, de forma eficaç, la millora contínua del programa de doctorat.  
 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un 
exemple que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals 
que han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
MOTIVACIÓ (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

SI ESCAU, RACOMANACIONS D’OBLIGAT CUMPLIMENT: 

 

ALTRES RACOMANACIONS I SUGGERIMENTS (OPCIONAL): 
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Dimensió 2. Recursos   

Criteri 4. Personal acadèmic  
Estàndard: El personal acadèmic és suficient i adequat, d'acord amb les característiques del programa de 
doctorat, l'àmbit científic i el nombre d'estudiants.  

 
Directriu 4.1. El personal acadèmic reuneix els requisits exigits per a la seua participació al  programa de doctorat i 
acredita la seua experiència investigadora.  

 
Directriu 4.2. El personal acadèmic és suficient i té la dedicació necessària per desenvolupar les seues funcions de forma 
adequada, considerant el nombre d'estudiants en cada línia d'investigació i la naturalesa i característiques del programa 
de doctorat. 

 
 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 
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Directriu 4.3. El programa de doctorat compta amb mecanismes de reconeixement de la labor de tutorització i direcció de 
tesi.  

 
 
Directriu 4.4. El grau de participació d'experts internacionals en les comissions de seguiment i tribunals de tesis és 
adequat segons l'àmbit científic del programa. 

 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 
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Valoració del Criteri 4. Personal acadèmic  
Estàndard: El personal acadèmic és suficient i adequat, d'acord amb les característiques del programa 
de doctorat, l'àmbit científic i el nombre d'estudiants.  
 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un 
exemple que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals 
que han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
MOTIVACIÓ (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

SI ESCAU, RACOMANACIONS D’OBLIGAT CUMPLIMENT: 

 

 

ALTRES RACOMANACIONS I SUGGERIMENTS (OPCIONAL): 
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Criteri 5. Recursos materials i serveis  
Estàndard: Els recursos materials i els serveis posats a la disposició del desenvolupament de les activitats 
previstes són els adequats, en funció de les característiques del programa de doctorat, l'àmbit científic i el 
nombre d'estudiants.  

 
Directriu 5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre d'estudiants en cada línia d'investigació i la 
naturalesa i característiques del programa de doctorat. 

 
Directriu 5.2. Els serveis d'orientació acadèmica responen a les necessitats del procés de formació dels estudiants com a 
investigadors.  

 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 
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Valoració del Criteri 5. Recursos materials i serveis  
Estàndard: Els recursos materials i els serveis posats a la disposició del desenvolupament de les 
activitats previstes són els adequats, en funció de les característiques del programa de doctorat, l'àmbit 
científic i el nombre d'estudiants.  
 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un 
exemple que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals 
que han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
MOTIVACIÓ (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

SI ESCAU, RACOMANACIONS D’OBLIGAT CUMPLIMENT: 

 

 

ALTRES RACOMANACIONS I SUGGERIMENTS (OPCIONAL): 
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Dimensió 3. Resultats   
 
Criteri 6. Resultats d'aprenentatge  
Estàndard: Els resultats d'aprenentatge es corresponen amb el nivell 4 del MECES. 
 
Directriu 6.1. Els resultats dels indicadors acadèmics del programa de doctorat i la seua evolució són adequats. 

 
 

 
 
 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

Valoració del Criteri 6. Resultats d'aprenentatge  
Estàndard: Els resultats d'aprenentatge es corresponen amb el nivell 4 del MECES. 
 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un 
exemple que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals 
que han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
MOTIVACIÓ (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

SI ESCAU, RACOMANACIONS D’OBLIGAT CUMPLIMENT: 

 

ALTRES RACOMANACIONS I SUGGERIMENTS (OPCIONAL): 
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Criteri 7. Indicadors de satisfacció i rendiment  
Estàndard: Els resultats dels indicadors del programa de doctorat són adequats a les seues característiques i al 
context soci-econòmic i investigador.  
 
 
Directriu 7.1. La satisfacció dels estudiants, del professorat, dels egressats i d'altres grups d'interès és adequada.   

 

Directriu 7.2. Els indicadors són adequats al perfil dels estudiants, d'acord amb l'àmbit científic del programa. 
 

 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 
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Directriu 7.3. L'evolució dels indicadors és coherent amb les previsions establertes en la memòria de verificació. 

 
 

 

 

Valoració: 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un exemple 
que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals que 
han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
Motivació raonada (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

 

Si escau, consideracions sobre el plan de millores proposat en l’Informe del títol elaborat per la universitat: 

Valoració del Criteri 7. Indicadors de satisfacció i rendiment  
Estàndard: Els resultats dels indicadors del programa de doctorat són adequats a les seues 
característiques i al context soci-econòmic i investigador.  
 

� Se supera excel·lentment. La directriu s'aconsegueix completament i, a més, és un 
exemple que excedeix els requeriments bàsics.   

� S’aconsegueix. La directriu s’aconsegueix completament.  

� S’aconsegueix parcialment. S’aconsegueix la directriu però es detecten aspectes puntuals 
que han de millorar-se.  

� No s’aconsegueix. La directriu no aconsegueix el nivell mínim requerit.  

 
MOTIVACIÓ (a emplenar quan la valoració siga diferent de “S’aconsegueix”): 

 

SI ESCAU, RACOMANACIONS D’OBLIGAT CUMPLIMENT: 

 

 

ALTRES RACOMANACIONS I SUGGERIMENTS (OPCIONAL): 
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ANEXE V 

INDICADORS PER AL SEGUIMENT I LA RENOVACIÓ DE 
L'ACREDITACIÓ DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS  OFICIALS 

DE DOCTORAT 
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DEFINICIÓ D'INDICADORS 
 
 

Oferta de places: nombre de places que ofereix el programa de doctorat.  
 
Demanda: nombre de sol·licituds presentades per accedir al programa de doctorat.  
 
Estudiants matriculats de nou ingrés: nombre d'estudiants d'un programa de doctorat que, per 
primera vegada, han formalitzat la matrícula.  
 
Nombre total d'estudiants matriculats: nombre total d'estudiants que en un curs determinat 
han formalitzat la seua matrícula al programa de doctorat.  
 
Percentatge d'estudiants procedents d'altres universitats: nombre d'estudiants de nou ingrés 
que han cursat els estudis que donen accés al programa de doctorat de màster a una altra 
universitat en relació amb el nombre total d'estudiants de nou ingrés al programa de doctorat.  
 
Percentatge d'estudiants matriculats a temps parcial: nombre d'estudiants que han formalitzat 
la seua matrícula en un programa de doctorat als quals se'ls ha autoritzat a desenvolupar el 
treball de tesi a temps parcial en relació amb el nombre total d'estudiants matriculats al 
programa de doctorat.  
 
Percentatge d'estudiants segons requeriments d'accés: nombre d'estudiants de nou ingrés que 
han requerit complements formatius en relació amb el nombre total d'estudiants de nou ingrés 
al programa de doctorat.  
 
Percentatge d'estudiants segons línia d'investigació: nombre d'estudiants matriculats en cada 
línia d'investigació concreta de programa de doctorat en relació amb el nombre total 
d'estudiants matriculats al programa de doctorat. 
 
Nombre de tesis defensades per estudiants a temps complet: Suma de tesis defensades per 
estudiants del programa de doctorat a temps complet. 
 
Nombre de tesis defensades per estudiants a temps parcial: Suma de tesis defensades per 
estudiants del programa de doctorat als quals se'ls ha autoritzat a desenvolupar-ho a temps 
parcial.  
 
Durada mitjana del programa de doctorat a temps complet: Nombre mitjà de cursos emprats 
per estudiants a temps complet8 que han defensat la tesi des que es van matricular per primera 
vegada al programa de doctorat.  
 
Taxa d'abandó del programa de doctorat: Nombre d'estudiants a temps complet que en el quart 
curs acadèmic des que van ingressar ni han formalitzat la matrícula al programa de doctorat que 
cursaven9,  ni han defensat la tesi doctoral en relació amb el total d'estudiants a temps complet 
de la seua cohorte d'ingrés que es podrien haver tornat a matricular aquest mateix curs. 

                                                           
8
 Només han d'incloure's els estudiants que no hagin canviat de modalitat al llarg de tot el programa de 

doctorat. 
9
 S'exclouen els estudiants autoritzats a interrompre temporalment els seus estudis de doctorat. 
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Percentatge de tesi amb la qualificació de cum laude: Nombre d'estudiants que durant un curs 
acadèmic han defensat la tesi en un programa de doctorat i han obtingut la qualificació de cum 

laude en relació amb el total d'estudiants que han defensat la tesi en aquest mateix curs i 
programa de doctorat. 
 
Percentatge de doctors i doctores amb esment internacional: Nombre d'estudiants que durant 
un curs acadèmic han defensat la tesi en un programa de doctorat i que, d'acord amb els 
requisits establerts per la normativa, han obtingut l'esment internacional del seu títol en relació 
amb el total d'estudiants que han defensat la tesi en aquest mateix curs i programa de doctorat.  
 
Percentatge de doctors i doctores amb tesis en règim de cotutela internacional: Nombre 
d'estudiants que durant un curs acadèmic han defensat la tesi en un programa de doctorat i que, 
d'acord amb els requisits establerts per la normativa, han obtingut la possibilitat d'incloure en 
l'anvers del seu títol la diligencia “Tesi en règim de cotutela” en relació amb el total d'estudiants 
que han defensat la tesi en aquest mateix curs i programa de doctorat.  
 
Percentatge de doctors i doctores amb esment industrial: Nombre d'estudiants que durant un 
curs acadèmic han defensat la tesi en un programa de doctorat i que, d'acord amb els requisits 
establerts per la normativa, han obtingut l'esment indústrial del seu títol en relació amb el total 
d'estudiants que han defensat la tesi en aquest mateix curs i programa de doctorat.  


