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Presentació 

El Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra, creat l’any 2007 té com a principals 
objectius promoure la cultura de qualitat entre tots els membres de la comunitat 
universitària, promoure procediments de qualitat en totes les activitats universitàries i 
redactar informes d’autoavaluació interna dels diferents àmbits universitaris, per tal de 
garantir la millora de l’ensenyament superior. 

Entre els processos d’avaluació que ha desenvolupat el Consell de la qualitat, des de 
l’any 2008, es troben les avaluacions de les titulacions que s’ofereixen a la Universitat 
d’Andorra, l’avaluació de la qualitat docent i dels serveis i l’elaboració de diferents guies 
i procediments d’actuació. 

Durant el curs acadèmic 2012-2013, el Consell de la qualitat ha iniciat l’avaluació de la 
qualitat del programa de doctorat de la Universitat.  

Per tal de dur a terme aquesta avaluació es va dissenyar un qüestionari, que es va fer 
arribar als tretze doctorands i doctorandes que han estat matriculats al programa de 
doctorat de la Universitat, durant aquest curs acadèmic. A través d’aquest qüestionari 
se’ls demanava que indiquessin el seu grau d’acord amb els diferents aspectes del 
programa de doctorat de la Universitat d’Andorra, segons una escala Likert de cinc 
opcions, en la que 1 (mínima puntuació) significava un desacord total amb l’enunciat i 5 

(màxima puntuació) significava un acord total amb l’enunciat.  

Amb aquesta informació, s’adjunten els resultats de la valoració del programa de 
doctorat, així com també el model de qüestionari utilitzat en aquesta avaluació.  

Per a qualsevol aclariment o informació addicional, el Consell de la qualitat de la 
Universitat d’Andorra resta a la seva disposició. 

 

 

Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra 

Sant Julià de Lòria, juny del 2013 
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Resultats de l’avaluació 

Dels tretze qüestionaris enviats als doctorands de la Universitat d’Andorra, durant el 
present curs acadèmic, s’han obtingut nou qüestionaris vàlids, la qual cosa representa 
una taxa de resposta del 69,23%. 

Pel que fa al perfil dels candidats a doctorat enquestats, el 22,2% es troben a la fase 
inicial de la recerca i un altre 22,2% han defensat el projecte de recerca. El grup més 
nombrós, el 44,4% dels doctorands de la Universitat han defensat el report 
d’avançament de la tesi doctoral, mentre que únicament l’11,1% han dipositat i 
presentat la tesi doctoral. 

 

Tutor/a-director/a del doctorat 

Quant a l’anàlisi dels aspectes relacionats amb l’apartat relatiu a tutor/a-director/a del 
doctorat, la major part dels doctorands (el 55,6%) no han escollit el tutor/a-director/a 

per recomanació d’altres persones, ja que han valorat aquesta qüestió amb una 
puntuació igual a 1, seguit del 22,2%, que li ha donat una valoració igual a 2. Les 
qüestions amb les quals els doctorands han manifestat més grau d’acord (veure taula 1), 
han estat he escollit el tutor/a-director/a de la meva recerca perquè crec que em 

garantirà rigor en el treball, amb una valoració mitjana igual a 4,56, seguida de el 

tutor/a-director/a mostra bona disposició a les consultes sobre la meva recerca, amb 
una puntuació de 4,44. 

Els aspectes d’aquest mateix apartat que han estat menys valorats són he escollit el 

tutor/a-director/a per recomanació d’altres persones, amb una valoració mitjana d’1,78 i 
el tutor/a-director/a em facilita relacions amb altres investigadors de la meva àrea de 

recerca, amb un 2,75. En aquesta darrera qüestió s’ha donat una elevada dispersió de 
valoracions, amb un valor de desviació típica igual a 1,282, de la mateixa manera que 
amb la variable he escollit el tutor/a-director/a de la meva recerca per la seva reputació 

com a investigador/a, la qual ha obtingut un valor d’1,563. 
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Taula 1: Valors principals de tutor/a-director/a del doctorat 

Descripció Mitjana 
Desviació 

típica 

1T.- He escollit el tutor/a-director/a de la meva recerca per la 
seva reputació com a investigador/a. 

3,78 1,563 

2T.- He escollit el tutor/a-director/a per recomanació d’altres 
persones. 

1,78 1,093 

3T.- He escollit el tutor/a-director/a de la meva recerca en 
funció de l’àmbit de la recerca. 

4,22 0,667 

4T.- He escollit el tutor/a-director/a de la meva recerca 
perquè crec que em garantirà rigor en el treball. 

4,56 1,014 

5T.- He escollit el tutor/a-director/a perquè els seus 
interessos intel·lectuals coincideixen amb els meus. 

4,22 0,667 

6T.- He escollit el tutor/a-director/a perquè coneix molt bé la 
metodologia de recerca i doctorat. 

4,33 0,866 

7T.- El tutor/a-director/a mostra bona disposició a les 
consultes sobre la meva recerca. 

4,44 0,726 

8T.- El tutor/a-director/a em dóna informació periòdica i útil 
per a la meva recerca. 

3,38 1,061 

9T.- El tutor/a-director/a em dóna informació periòdica i 
constructiva sobre el meu progrés en la recerca. 

4,22 0,833 

10T.- El tutor/a-director/a em facilita relacions amb altres 
investigadors de la meva àrea de recerca. 

2,75 1,282 

11T.- El tutor/a-director/a em proporciona el suport que 
necessito en la meva recerca. 

4,00 1,118 

 
 

Estructura i seguiment del programa de doctorat de la Universitat 
d’Andorra 

A la taula 2 es mostren els resultats principals de l’apartat d’estructura i seguiment del 
programa de doctorat de la Universitat d’Andorra. Els aspectes amb els que els 
enquestats han manifestat més grau d’acord han estat els responsables del programa de 

doctorat de la Universitat són accessibles als doctorands, amb una valoració mitjana 
igual a 5, seguida de el programa de doctorat descriu molt clarament les pautes a seguir 

pels doctorands, amb un valor de 4,67. Aquestes qüestions també han estat dos, de les 
tres més consensuades, amb els valors de la desviació típica inferiors, de 0,000 i de 
0,707, respectivament.   

Les valoracions inferiors, quant a les qüestions formulades en aquest apartat, s’han 
obtingut per a les variables el programa de doctorat té en compte l’opinió dels 

doctorands en les decisions que els afecten (3,33) i la formació en recerca del programa 

de doctorat de la Universitat proporciona una base suficient de coneixements per 

abordar el doctorat, amb una valoració mitjana igual a 3,56.  
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La qüestió el programa de doctorat té en compte l’opinió dels doctorands en les 

decisions que els afecten, també és en la que s’ha donat més disparitat d’opinions, ja 
que ha obtingut un dels valors de la desviació típica més elevats (1,414).  

 
Taula 2: Valors principals d’estructura i seguiment del programa de doctorat de la 

Universitat d’Andorra 

Descripció Mitjana 
Desviació 

típica 

1E.- El programa de doctorat de la Universitat és flexible i em 
permet adaptar-lo a les meves necessitats. 

4,33 0,707 

2E.- El programa de doctorat descriu molt clarament les 
pautes a seguir pels doctorands. 

4,67 0,707 

3E.- El programa de doctorat té en compte l’opinió dels 
doctorands en les decisions que els afecten. 

3,33 1,414 

4E.- La formació en recerca del programa de doctorat de la 
Universitat proporciona una base suficient de coneixements 
per abordar el doctorat. 

3,56 0,882 

5E.- Els responsables del programa de doctorat de la 
Universitat són accessibles als doctorands. 

5,00 0,000 

6E.- Els doctorands reben assessorament i orientació per part 
de la Universitat, sempre que ho necessiten. 

4,56 0,726 

7E.- La Universitat promou l’elaboració de publicacions per 
part dels doctorands. 

4,25 1,165 

8E.- La Universitat proporciona els recursos necessaris als 
doctorands. 

3,67 1,118 

9E.- La Universitat informa regularment als doctorands dels 
resultats de les seves avaluacions. 

4,50 1,414 

10E.- Considero que el perfil dels tribunals que han avaluat el 
meu doctorat han estat adients per a la correcta avaluació de 
la meva recerca. 

3,71 1,113 

 
 

Doctorat i relació amb altres doctorands 

Pel que fa al darrer apartat del qüestionari, quant a l’anàlisi de l’avaluació del doctorat i 
relació amb altres doctorands, a continuació (taula 3), s’hi detallen els valors més 
rellevants. Les puntuacions més elevades han estat per a la qüestió si iniciés ara el meu 

doctorat el faria a la Universitat d’Andorra (4,67) i les qüestions si iniciés ara el meu 

doctorat seleccionaria el mateix àmbit de recerca i si iniciés ara el meu doctorat 

seleccionaria el mateix tema de recerca, ambdós amb una valoració mitjana de 4,63. 
Aquestes dues qüestions també són les que han trobat més consens, amb un valor 
inferior de la desviació típica, igual a 0,518.  

La qüestió els doctorands tenen molt contacte entre ells, és la que ha obtingut un valor 
de mitjana inferior (3,56). Aquesta variable també és la que ha tingut més disparitat 
d’opinions, amb el valor més elevat de la desviació típica (1,014).  
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Taula 3: Valors principals de doctorat i relació amb altres doctorands 
 

Descripció Mitjana 
Desviació 

típica 

1D.- Si iniciés ara el meu doctorat seleccionaria el mateix 
àmbit de recerca. 

4,63 0,518 

2D.- Si iniciés ara el meu doctorat seleccionaria el mateix 
tema de recerca. 

4,63 0,518 

3D.- Si iniciés ara el meu doctorat seleccionaria el/la mateix/a 
tutor/a-director/a de tesi doctoral. 

4,56 0,726 

4D.- Si iniciés ara el meu doctorat el faria a la Universitat 
d’Andorra. 

4,67 0,707 

5D.- Els doctorands tenen molt contacte entre ells. 3,56 1,014 

6D.- Existeix un sentiment de solidaritat entre els doctorands. 4,00 1,000 
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Annexos 

Missatge de presentació de l’avaluació del programa de doctorat de la 
Universitat d’Andorra 

 

Benvolguts/des, 

El Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra, en el seu objectiu d’aconseguir 
la millora de la qualitat a la Universitat, estableix sistemes d’avaluació en l’àmbit de 
la docència, la recerca i els serveis de la Universitat.  

Durant aquest curs acadèmic 2012-2013, s’inicia el procés d’avaluació del programa 
de doctorat de la Universitat i per aquest motiu es vol disposar de la informació 
relativa a la satisfacció dels doctorands i doctorandes d’aquest programa. 

Per tal de facilitar aquesta tasca d’avaluació, hem preparat un qüestionari, que 
trobareu en format paper a la recepció de la segona planta de la Universitat o en 
format electrònic a l’enllaç següent:  

https://surveys.uda.ad/index.php?sid=49876&lang=ca  

Us volem demanar la vostra col·laboració tot completant el qüestionari i retornant-
lo abans del proper dia 21 de maig. Les enquestes seran tractades amb absoluta 
confidencialitat.  

El Consell de la qualitat de la Universitat d’Andorra resta a la vostra disposició per a 
qualsevol aclariment o informació addicional i us agraeix la vostra col·laboració.  

 

Cordialment, 

Consell de la qualitat 
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Qüestionari 

 

Enquesta de qualitat del programa de doctorat de la Universitat 
d’Andorra 

Escala de valoració: marqueu la puntuació de l’1 al 5, tenint en compte que l’1 (mínima 

puntuació) és un desacord total amb l’enunciat i el 5 (màxima puntuació) és un acord 

total amb l’enunciat. 

Grau d’avançament dels estudis del programa de doctorat 

0E.- Indiqueu quina de les fites del programa de doctorat heu assolit 

 0: Fase inicial 
1: Heu defensat el projecte de recerca  
 2: Heu defensat el report d’avançament de la tesi doctoral 
 3: Heu dipositat la tesi doctoral 

 

Tutor/a-director/a del doctorat 

1T.- He escollit el tutor/a-director/a de la meva recerca per la seva reputació com a 
investigador/a. 

2T.- He escollit el tutor/a-director/a per recomanació d’altres persones. 

3T.- He escollit el tutor/a-director/a de la meva recerca en funció de l’àmbit de la 
recerca. 

4T.- He escollit el tutor/a-director/a de la meva recerca perquè crec que em garantirà 
rigor en el treball. 

5T.- He escollit el tutor/a-director/a perquè els seus interessos intel·lectuals 
coincideixen amb els meus. 

6T.- He escollit el tutor/a-director/a perquè coneix molt bé la metodologia de recerca i 
doctorat. 

7T.- El tutor/a-director/a mostra bona disposició a les consultes sobre la meva recerca. 

8T.- El tutor/a-director/a em dóna informació periòdica i útil per a la meva recerca. 

9T.- El tutor/a-director/a em dóna informació periòdica i constructiva sobre el meu 
progrés en la recerca. 

10T.- El tutor/a-director/a em facilita relacions amb altres investigadors de la meva àrea 
de recerca. 

11T.- El tutor/a-director/a em proporciona el suport que necessito en la meva recerca. 

12T.- Observacions sobre la relació amb el tutor/a-director/a del doctorat.  
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Estructura i seguiment del programa de doctorat de la Universitat d’Andorra 

1E.- El programa de doctorat de la Universitat és flexible i em permet adaptar-lo a les 
meves necessitats. 

2E.- El programa de doctorat descriu molt clarament les pautes a seguir pels doctorands. 

3E.- El programa de doctorat té en compte l’opinió dels doctorands en les decisions que 
els afecten. 

4E.- La formació en recerca del programa de doctorat de la Universitat proporciona una 
base suficient de coneixements per abordar el doctorat. 

5E.- Els responsables del programa de doctorat de la Universitat són accessibles als 
doctorands. 

6E.- Els doctorands reben assessorament i orientació per part de la Universitat, sempre 
que ho necessiten. 

7E.- La Universitat promou l’elaboració de publicacions per part dels doctorands. 

8E.- La Universitat proporciona els recursos necessaris als doctorands. 

9E.- La Universitat informa regularment als doctorands dels resultats de les seves 
avaluacions. 

10E.- Considero que el perfil dels tribunals que han avaluat el meu doctorat han estat 
adients per a la correcta avaluació de la meva recerca. 

11E.- Observacions sobre qualsevol aspecte del programa de doctorat. 

 

Doctorat i relació amb altres doctorands 

1D.- Si iniciés ara el meu doctorat seleccionaria el mateix àmbit de recerca. 

2D.- Si iniciés ara el meu doctorat seleccionaria el mateix tema de recerca. 

3D.- Si iniciés ara el meu doctorat seleccionaria el/la mateix/a tutor/a-director/a de tesi 
doctoral. 

4D.- Si iniciés ara el meu doctorat el faria a la Universitat d’Andorra. 

5D.- Els doctorands tenen molt contacte entre ells. 

6D.- Existeix un sentiment de solidaritat entre els doctorands. 
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