
 
1 

 
 
 
 
 
 

GLOSSARI 
SISTEMA D’INDICADORS DE QUALITAT-SIQ 

PROGRAMES DE DOCTORAT 
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oficina de Qualitat Docent 
oqd@uab.cat 

 
 
 

Versió: maig de 2018 
 
 

 

mailto:oqd@uab.cat


 
2 

ACCÉS/MATRÍCULA 
 
OFERTA DE PLACES 
Nombre de places ofertes per programa de doctorat i per curs acadèmic. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 
 

DOCTORANDS DE NOU INGRÉS 
Nombre de doctorands de nou ingrés que s'han matriculat per programa de doctorat i per curs acadèmic. 
Només es consideren doctorands “íntegres” RD 99/2011: matriculats per primera vegada al RD 99/2011 i 
sense matrícula anterior de doctorat (mateix o diferent programa/universitat), excloent els trasllats 
d’expedients i canvis de pla d’estudis. 
Els doctorands matriculats només de complements de formació no es consideren matriculats al programa 
de doctorat. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 
  

BECATS 
Percentatge de matriculats de nou ingrés becats (FPI, FPU, pròpies de la universitat amb 
contractació, programa Erasmus Mundus (no mobilitat), ITN i doctorats industrials) respecte al 
doctorands matriculats. 

 

DEDICACIÓ COMPLETA 
Percentatge de matriculats de nou ingrés en règim de dedicació completa respecte al doctorands 
matriculats. 

 

DEDICACIÓ PARCIAL 
Percentatge de matriculats de nou ingrés en règim de dedicació parcial respecte al doctorands 
matriculats. 

 

DOCTORANDS TOTALS 
Nombre de doctorands totals que s'han matriculat per programa de doctorat i per curs acadèmic. 
Es consideren tots els doctorands matriculats al RD 99/2011 independentment si prèviament s’havien 
matriculat en un altre programa de doctorat o universitat. 
Els doctorands matriculats només de complements de formació no es consideren matriculats al programa 
de doctorat. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 

 

BECATS 
Percentatge de matriculats de nou ingrés becats (FPI, FPU, pròpies de la universitat amb 
contractació, programa Erasmus Mundus (no mobilitat), ITN i doctorats industrials) respecte al 
doctorands matriculats. 

 

DEDICACIÓ COMPLETA 
Percentatge de matriculats de nou ingrés en règim de dedicació completa respecte al doctorands 
matriculats. 

 

DEDICACIÓ PARCIAL 
Percentatge de matriculats de nou ingrés en règim de dedicació parcial respecte al doctorands 
matriculats. 
 

UNIVERSITAT DE PROCEDÈNCIA: DOCTORANDS DE NOU INGRÉS 
Percentatge de doctorands per universitat de procedència (UAB, resta de Catalunya-SUC, resta d’Espanya 
i internacionals) respecte als doctorands matriculats de nou ingrés, per programa i per curs acadèmic. 
Només es consideren doctorands “íntegres” RD 99/2011: matriculats per primera vegada al RD 99/2011 i 
sense matrícula anterior de doctorat (mateix o diferent programa/universitat), excloent els trasllats 
d’expedients i canvis de pla d’estudis. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 
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UNIVERSITAT DE PROCEDÈNCIA: DOCTORANDS TOTALS 
Percentatge de doctorands per universitat de procedència (UAB, resta de Catalunya-SUC, resta d’Espanya 
i internacionals) respecte als doctorands matriculats totals, per programa i per curs acadèmic. 
Es consideren tots els doctorands matriculats al RD 99/2011 independentment si prèviament s’havien 
matriculat en un altre programa de doctorat o universitat. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 
 

DOCTORANDS DE NOU INGRÉS AMB REQUERIMENT D'ACCÉS (COMPLEMENTS DE FORMACIÓ) 
Percentatge de doctorands matriculats amb requeriments d’accés (complements de formació) respecte 
als doctorands matriculats de nou ingrés, per programa i per curs acadèmic. 
Només es consideren doctorands “íntegres” RD 99/2011: matriculats per primera vegada al RD 99/2011 i 
sense matrícula anterior de doctorat (mateix o diferent programa/universitat), excloent els trasllats 
d’expedients i canvis de pla d’estudis. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 

 
PERFIL DOCTORANDS DE NOU INGRÉS 
Nombre de doctorands matriculats de nou ingrés per sexe, per programa de doctorat i per curs acadèmic. 
Només es consideren doctorands “íntegres” RD 99/2011: matriculats per primera vegada al RD 99/2011 i 
sense matrícula anterior de doctorat (mateix o diferent programa/universitat), excloent els trasllats 
d’expedients i canvis de pla d’estudis. 
Els doctorands matriculats només de complements de formació no es consideren matriculats al programa 
de doctorat. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 
 

ESTRANGERS 
Percentatge de doctorands estrangers (amb nacionalitat estrangera) matriculats de nou ingrés 
per programa de doctorat i per curs acadèmic. 

 

PERFIL DOCTORANDS TOTALS 
Nombre de doctorands matriculats totals per sexe, per programa de doctorat i per curs acadèmic. 
Es consideren tots els doctorands matriculats al RD 99/2011 independentment si prèviament s’havien 
matriculat en un altre programa de doctorat o universitat. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 
 

ESTRANGERS 
Percentatge de doctorands estrangers (amb nacionalitat estrangera) matriculats totals per 
programa de doctorat i per curs acadèmic. 
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PROFESSORAT 
 
DIRECCIONS I CODIRECCIONS DE TESI DEFENSADES I % SEXENNIS DE RECERCA VIGENTS 
RESPECTE DIRECCIONS UAB DEL PROGRAMA 
Nombre de directors/es de tesis defensades (direccions i codireccions), de directors/es...  

 totals (PDI UAB i externs) 

 PDI de la UAB 

 PDI de la UAB que pot sol·licitar sexenni de recerca 
...per programa i curs acadèmic. 
 
Es consideren tots els doctorands matriculats al RD 99/2011 independentment si prèviament s’havien 
matriculat en un altre programa de doctorat o universitat. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 
 

% DIRECTORS/ES DE LA UAB AMB SEXENNI DE RECERCA VIGENT 
Percentatge (taxa) de directors/es amb sexenni de recerca vigent respecte als potencials sol·licitants 
(PDI de la UAB que pot sol·licitar sexenni de recerca). 

 
INFORMACIÓ ADDICIONAL: L’informe restringit QC0210 disposa del detall de les direccions de tesis 
defensades que aporta informació individualitzada a nivell de professorat. La coordinació del 
programa de doctorat que estigui interessada en consultar aquest informe cal que enviï la seva 
sol·licitud a l’Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació (ogid@uab.cat), indicant el 
número de l’informe. 
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RESULTATS 
 
TESIS DOCTORALS DEFENSADES PER CURS ACADÈMIC 
Nombre de tesis defensades totals i per dedicació completa/parcial del/de la doctor/a, per programa de 
doctorat i curs acadèmic. 
Es consideren tots els doctorands matriculats al RD 99/2011 independentment si prèviament s’havien 
matriculat en un altre programa de doctorat o universitat. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 
 

“CUM LAUDE” 
Percentatge de tesis defensades totals amb qualificació “cum laude” per programa de doctorat i 
per curs acadèmic. 

 

MENCIÓ INTERNACIONAL 
Percentatge de tesis defensades totals amb menció internacional per programa de doctorat i per 
curs acadèmic. 

 

TESIS DOCTORALS "ÍNTEGRES" DEFENSADES PER CURS ACADÈMIC (RD 99/2011) 
Nombre de tesis defensades totals i per dedicació completa/parcial del/de la doctor/a, per programa de 
doctorat i curs acadèmic. 
Només es consideren doctorands “íntegres” RD 99/2011: matriculats per primera vegada al RD 99/2011 i 
sense matrícula anterior de doctorat (mateix o diferent programa/universitat), excloent els trasllats 
d’expedients i canvis de pla d’estudis. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 
 

“CUM LAUDE” 
Percentatge de tesis defensades “íntegres RD 99/2011” amb qualificació “cum laude” per 
programa de doctorat i per curs acadèmic. 

 

MENCIÓ INTERNACIONAL 
Percentatge de tesis defensades  “íntegres RD 99/2011” amb menció internacional per programa 
de doctorat i per curs acadèmic. 

 

DURADA MITJANA EN ANYS DEL PROGRAMA PER ALS/LES DOCTORS/ES 
Durada mitjana en cursos acadèmics del programa de doctorat per als doctors/es “íntegres” RD 99/2011, 
per dedicació completa o parcial, per programa de doctorat i curs acadèmic. 
Només es consideren doctorands “íntegres” RD 99/2011: matriculats per primera vegada al RD 99/2011 i 
sense matrícula anterior de doctorat (mateix o diferent programa/universitat), excloent els trasllats 
d’expedients i canvis de pla d’estudis. 
Els permisos sol·licitats (malaltia, maternitat/paternitat, etc.) estan exclosos. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 
 

TAXA D'ABANDONAMENT PER CURS ACADÈMIC 
Percentatge (taxa) de doctorands matriculats totals el curs acadèmic anterior que no van defensar la tesi 
doctoral i que al curs actual ni s’han matriculat ni han sol·licitat cap permís (malaltia, 
maternitat/paternitat, etc.), per programa de doctorat i curs acadèmic. 
Es consideren tots els doctorands matriculats al RD 99/2011 independentment si prèviament s’havien 
matriculat en un altre programa de doctorat o universitat. 
Per als programes de doctorat interuniversitaris només es recullen les dades corresponents a la UAB. 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: L’informe restringit QC0215 disposa del detall de doctorands 
matriculats el curs acadèmic anterior i la situació de l’actual que aporta informació 
individualitzada a nivell de doctorand. La coordinació del programa de doctorat que estigui 
interessada en consultar aquest informe cal que enviï la seva sol·licitud a l’Oficina de Gestió de 
la Informació i de la Documentació (ogid@uab.cat), indicant el número de l’informe. 
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SATISFACCIÓ 
 
SATISFACCIÓ GLOBAL AMB LA FORMACIÓ REBUDA 
Nivell de satisfacció global dels/de les doctors/es amb la formació rebuda, agregat per branca.  
Escala de valoració : de 0 a 10 
Resultats recollits per l’Enquesta d’Inserció Laboral (EIL) realitzada, cada tres anys, per AQU Catalunya per 
al conjunt d’universitats del SUC. 
Els resultats fins a l’edició 2017 de l’enquesta corresponen a doctors/es anteriors al RD 99/2011. 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: L’informe QC0216 del DATADASH també disposa de les dades 
agregades a nivell d’universitat (UAB) i del conjunt del Sistema universitari de Catalunya (SUC). 

 

TAXA D'INTENCIÓ DE REPETIR ELS ESTUDIS 
Taxa de repetició del programa de doctorat dels/de les doctors/es, agregat per branca.  
Resultats recollits per l’Enquesta d’Inserció Laboral (EIL) realitzada, cada tres anys, per AQU Catalunya per 
al conjunt d’universitats del SUC. Els resultats fins a l’edició 2017 de l’enquesta corresponen a doctors/es 
anteriors al RD 99/2011. 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: L’informe QC0217 del DATADASH també disposa de les dades 
agregades a nivell d’universitat (UAB) i del conjunt del Sistema universitari de Catalunya (SUC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://datax.uab.es/Publisher/AuthenticationServlet
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INSERCIÓ LABORAL 
 

TAXA D'OCUPACIÓ, ATUR I INACTIVITAT 
Taxa d’ocupació, atur i inactivitat dels/de les doctors/res, agregat per branca. 
Resultats recollits per l’Enquesta d’Inserció Laboral (EIL) realitzada, cada tres anys, per AQU Catalunya per 
al conjunt d’universitats del SUC. 
Els resultats fins a l’edició 2017 de l’enquesta corresponen a doctors/es anteriors al RD 99/2011. 
Taxa d’ocupació + taxa d’atur + taxa d’inactivitat = 100%. 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: L’informe QC0218 del DATADASH també disposa de les dades 
agregades a nivell d’universitat (UAB) i del conjunt del Sistema universitari de Catalunya (SUC). 

 

ADEQUACIÓ DE LES FUNCIONS LABORALS: FUNCIONS UNIVERSITÀRIES I FUNCIONS NO 
UNIVERSITÀRIES 
Percentatge d’adequació de les funcions laborals al nivell de formació (doctorat, universitària, no 
universitària), agregat per branca 
Resultats recollits per l’Enquesta d’Inserció Laboral (EIL) realitzada, cada tres anys, per AQU Catalunya per 
al conjunt d’universitats del SUC. 
Els resultats fins a l’edició 2017 de l’enquesta corresponen a doctors/es anteriors al RD 99/2011. 
Taxa de funcions universitàries + Taxa de funcions no universitàries = 100%. 

 
INFORMACIÓ ADDICIONAL: L’informe QC0219 del DATADASH també disposa de les dades 
agregades a nivell d’universitat (UAB) i del conjunt del Sistema universitari de Catalunya (SUC). 

 

ADEQUACIÓ DE LES FUNCIONS LABORALS: FUNCIONS DE DOCTOR 
Percentatge d’adequació de les funcions laborals al nivell de formació (doctorat), agregat per branca. 
Resultats recollits per l’Enquesta d’Inserció Laboral (EIL) realitzada, cada tres anys, per AQU Catalunya per 
al conjunt d’universitats del SUC. 
Els resultats fins a l’edició 2017 de l’enquesta corresponen a doctors/es anteriors al RD 99/2011. 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: L’informe QC0219 del DATADASH també disposa de les dades 
agregades a nivell d’universitat (UAB) i del conjunt del Sistema universitari de Catalunya (SUC). 
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