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Rúbriques 
 
 

1.1. El programa disposa de mecanismes per garantir que el perfil d’ingrés dels doctorands i 

doctorandes és adequat i el seu nombre és coherent amb les característiques i la distribució de les 

línies de recerca del programa i el nombre de places ofertes. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

El programa disposa de mecanismes molt adients per garantir l’adequació del perfil 

de l’alumnat i el seu nombre. 

Tot l’alumnat té el perfil adient d’acord amb l’àmbit i les característiques del 

programa. 

El nombre d’estudiants és molt adient, tenint en compte l’oferta inicial de places, les 

línies de recerca i les característiques del programa. 

S’assoleix 

El programa disposa de mecanismes per garantir l’adequació del perfil de 

l’alumnat i el seu nombre. 

La  major  part  de  l’alumnat  té  el  perfil  adient  d’acord  amb  l’àmbit  i  les 

característiques del programa. 

El nombre d’estudiants és coherent, tenint en compte l’oferta inicial de places, les 

línies de recerca i les característiques del programa. 

S’assoleix amb 

condicions 

El programa disposa de mecanismes que garanteixen parcialment l’adequació del 

perfil de l’alumnat i el seu nombre. 

Una part de l’alumnat té el perfil adient d’acord amb l’àmbit i les característiques del 

programa. 

La matrícula d’estudiants presenta valors allunyats del nombre de places ofertes 

i/o s’ajusta parcialment a les característiques i línies de recerca del programa. 

No s’assoleix 

El programa no disposa de mecanismes que garanteixin l’adequació del perfil de 

l’alumnat i el seu nombre. 

La major part de l’alumnat no té el perfil adient d’acord amb l’àmbit i les 

característiques del programa. 

La matrícula presenta valors molt desviats respecte de l’oferta de places i de les 

característiques i línies de recerca del programa. 

1.2.  El  programa  disposa  de  mecanismes  adequats  de  supervisió  dels  doctorands  i 

doctorandes i, si escau, de les activitats formatives. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

El programa disposa de mecanismes molt adequats de supervisió de l’alumnat i, si 

escau, de les activitats formatives. 

S’assoleix 
El programa disposa de mecanismes adequats de supervisió de l’alumnat i, si 

escau, de les activitats formatives. 
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S’assoleix amb 

condicions 

Els  mecanismes  de  supervisió  de  l’alumnat  i,  si  escau,  de  les  activitats 

formatives de què disposa el programa presenten disfuncions. 

No s’assoleix 
Els  mecanismes  de  supervisió  de  l’alumnat  i,  si  escau,  de  les  activitats 

formatives de què disposa el programa no són adequats. 

2.1. La institució publica informació veraç, completa i actualitzada sobre les característiques del 

programa de doctorat, el seu desenvolupament operatiu i els resultats assolits. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

S’ofereix informació actualitzada exhaustiva pertinent sobre les característiques del 

programa i el seu desenvolupament operatiu. 

La informació és molt clara, llegible, agregada i accessible a tots els grups 

d’interès. 

S’assoleix 

S’ofereix informació pertinent sobre les característiques del programa i el seu 

desenvolupament operatiu. 

La informació és clara, llegible, agregada i accessible als grups d’interès. 

S’assoleix amb 

condicions 

S’ofereix informació parcial sobre les característiques del programa i el seu 

desenvolupament operatiu. 

La informació publicada presenta certes mancances pel que fa a claredat, 

llegibilitat, agregació i accessibilitat. 

No s’assoleix 

S’ofereix informació deficient sobre les característiques del programa i el seu 

desenvolupament operatiu. 

La informació publicada presenta serioses mancances pel que fa a claredat, 

llegibilitat, agregació i accessibilitat. 

2.2. La institució garanteix un fàcil accés a la informació rellevant del programa de doctorat a tots 

els grups d’interès, que inclou els resultats del seguiment i, si escau, de la seva acreditació. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

L’accés a la informació per als grups d’interès és fàcil, complet i agregat, i inclou els 

resultats acadèmics i de satisfacció del programa. 

S’assoleix 
La institució proporciona accés a la informació als grups d’interès, que inclou els 

resultats acadèmics i de satisfacció del programa. 

S’assoleix amb 

condicions La institució proporciona un accés parcial a la informació als grups d’interès. 

No s’assoleix 

La institució no proporciona un accés fàcil a la informació o no inclou informació 

sobre els resultats acadèmics i de satisfacció de la titulació. 
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3.1. El SGIQ implementat facilita els processos de disseny i aprovació del programa de 

doctorat, el seu seguiment i la seva acreditació. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten de forma òptima el 

disseny i l’aprovació dels programes, com també el seu seguiment i la seva 

acreditació, amb implicació de tots els grups d’interès. 

S’assoleix 

El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten el disseny i l’aprovació 

dels programes, com també el seu seguiment i la seva acreditació, amb implicació 

dels grups d’interès més significatius. 

S’assoleix amb 

condicions 

El SGIQ disposa de processos implementats que faciliten parcialment el disseny i 

l’aprovació dels programes, com també el seu seguiment i la seva acreditació. 

No s’assoleix 
EL SGIQ no disposa de processos (o no estan implementats) per al disseny i 

l’aprovació dels programes, el seu seguiment i la seva acreditació. 

3.2. El SGIQ implementat garanteix la recollida d’informació i dels resultats rellevants per a la 

gestió eficient dels programes de doctorat. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona de forma òptima la 

recollida de resultats rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb 

informació completa sobre la seva evolució temporal. 

El SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció dels grups 

d’interès   (especialment de l’alumnat, persones titulades, professorat i ocupadors i 

ocupadores) respecte del programa. 

2.3. La institució publica el SGIQ en què s’emmarca el programa de doctorat. 

En  progrés  vers 

l’excel·lència 

La institució publica i difon de manera exhaustiva la política de qualitat, els 

processos del SGIQ i els elements que se’n deriven per a la rendició de 

comptes, que inclouen els resultats del seguiment i de l’acreditació. 

S’assoleix 

La institució publica la política de qualitat, els processos del SGIQ i els elements que 

se’n deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els resultats del 

seguiment i de l’acreditació. 

S’assoleix amb 

condicions 

La institució publica de manera parcial la política de qualitat, els processos del 

SGIQ i els elements que se’n deriven per a la rendició de comptes, que inclouen els 

resultats del seguiment i de l’acreditació. 

No s’assoleix 
La institució no publica la política de qualitat, els processos del SGIQ i els 

elements que se’n deriven per a la rendició de comptes. 
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S’assoleix 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona la recollida de resultats 

rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació sobre la seva 

evolució temporal. 

El SGIQ permet la recollida de la informació sobre la satisfacció de les persones 

doctorandes i titulades respecte del programa. 

S’assoleix amb 

condicions 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que gestiona parcialment la recollida de 

resultats rellevants, amb l’existència d’un quadre d’indicadors amb informació 

també parcial sobre la seva evolució temporal. 

El SGIQ només recull informació sobre la satisfacció de l’alumnat en relació amb 

aspectes parcials del programa. 

No s’assoleix 

EL SGIQ no disposa d’un procés (o no està implementat) per a la gestió de la 

recollida dels resultats del programa. Les dades de què es disposa són parcials i no 

inclouen cap sèrie temporal. 

El SGIQ no recull informació sobre la satisfacció dels grups d’interès respecte del 

programa. 

3.3. El SGIQ implementat es revisa periòdicament per analitzar-ne l’adequació i, si escau, es 

proposa un pla de millora per optimitzar-lo. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

El SGIQ disposa d’un procés implementat que obliga la institució a revisar de 

forma periòdica i completa l’adequació del mateix SGIQ. La revisió es concreta en 

un informe que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ i que permet fer un 

seguiment dels canvis realitzats. 

Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i 

s’estructuren en plans de millora que recullen tots els elements necessaris per a un 

seguiment òptim i periòdic de la seva implantació. 

S’assoleix 

El SGIQ disposa d’un procés implementat per a la seva revisió que es concreta en 

un informe que recull la reflexió sobre el funcionament del SGIQ i inclou els canvis 

realitzats en el sistema. 

Les accions de millora del SGIQ són coherents amb la revisió efectuada i 

s’estructuren en plans de millora que recullen els elements mínims necessaris per 

fer un seguiment suficient de la implantació de les mesures. 

S’assoleix amb 

condicions 

El SGIQ disposa d’un procés per a la seva revisió, però no està implementat. Es 

duen a terme algunes accions no sistemàtiques de revisió i millora dels processos 

del SGIQ. 

Les accions de millora del SGIQ tenen un abast i una priorització parcials, i el seu 

seguiment no és sistemàtic. 
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No s’assoleix 

El SGIQ no disposa d’un procés per a la seva revisió. 

No es duen a terme accions de revisió i millora del SGIQ. 

4.1. El professorat té una activitat de recerca acreditada. 

En progrés vers 

l’excel·lència 
Com a mínim tres quartes parts del professorat associat al programa de 

doctorat que ha dirigit tesis doctorals té una activitat de recerca acreditada. 

S’assoleix 
Al voltant del 60% del professorat associat al programa de doctorat que ha dirigit tesis 

doctorals té una activitat de recerca acreditada. 

S’assoleix amb 

condicions 

Menys del 50% del professorat associat al programa de doctorat que ha dirigit tesis 

doctorals té una activitat de recerca acreditada. 

No s’assoleix 
Menys d’una quarta part del professorat associat al programa de doctorat que ha 

dirigit tesis doctorals té una activitat de recerca acreditada. 

4.2. El professorat és suficient i té la dedicació adequada per desenvolupar les seves funcions. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors i professores 

són molt adients per dirigir les tesis doctorals i atendre l’alumnat, i, si fos el cas, per 

impartir les activitats formatives del programa. 

S’assoleix 

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors i professores 

són suficients per dirigir les tesis doctorals i atendre l’alumnat, i, si fos el cas, per 

impartir les activitats formatives del programa. 

S’assoleix amb 

condicions 

L’estructura de la plantilla del professorat i el nombre de professors i professores 

no són suficients ni per dirigir les tesis doctorals i atendre l’alumnat ni, si fos el cas, 

per impartir les activitats formatives del programa. 

No s’assoleix 

L’estructura  de  la  plantilla  del  professorat  i  el  nombre  de  professors  i 

professores presenten greus deficiències per poder dirigir les tesis doctorals i 

atendre l’alumnat, i, si fos el cas, per poder impartir les activitats formatives del 

programa. 

4.3. El programa de doctorat compta amb les accions adients per fomentar la direcció de tesis i la 

tutorització de l’alumnat. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

El programa de doctorat (o la institució) compta amb mecanismes clars i molt 

adients de reconeixement i foment de les tasques de tutorització i direcció de 

tesis. 

S’assoleix 
El  programa  de  doctorat  (o  la  institució)  compta  amb  mecanismes  de 

reconeixement i foment de les tasques de tutorització i direcció de tesis. 

S’assoleix amb 

condicions 

Els mecanismes de reconeixement i foment de les tasques de tutorització i 

direcció de tesis amb què compta el programa de doctorat (o la institució) 

presenten mancances. 
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No s’assoleix El programa de doctorat (o la institució) no compta amb mecanismes de 

reconeixement i foment de les tasques de tutorització i direcció de tesis. 

4.4. El grau de participació de professorat estranger i doctors i doctores internacionals en els 

tribunals de tesi i les comissions de seguiment és adequat a l’àmbit científic del programa. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

El programa compta amb una elevada i pertinent presència de persones expertes 

internacionals en els tribunals de tesis i en les comissions de seguiment i informes 

previs. 

S’assoleix 
El programa compta amb presència de persones expertes internacionals en els 

tribunals de tesis i en les comissions de seguiment i informes previs. 

S’assoleix amb 

condicions 

El programa compta amb presència escassa de persones expertes internacionals 

en els tribunals de tesis i en les comissions de seguiment i informes previs. 

No s’assoleix 
El programa no compta amb presència de persones expertes internacionals en els 

tribunals de tesis i en les comissions de seguiment i informes previs. 

5.1. Els recursos materials disponibles són adequats al nombre de doctorands i doctorandes i a les 

característiques del programa de doctorat. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

Els recursos materials i altres serveis disponibles són molt adequats per garantir 

el desenvolupament de la recerca que han de dur a terme les persones doctorandes. 

S’assoleix 

Els recursos materials i altres serveis disponibles són adequats per garantir el 

desenvolupament de la recerca que han de dur a terme les persones 

doctorandes. 

S’assoleix amb 

condicions 

Els recursos materials i altres serveis disponibles presenten deficiències a 

l’hora de garantir el desenvolupament de la recerca que han de dur a terme les 

persones doctorandes. 

No s’assoleix 
Els recursos materials i altres serveis disponibles no garanteixen el 

desenvolupament correcte de la recerca que han de dur a terme les persones 

doctorandes. 

 

5.2. Els serveis a l’abast de l’alumnat ofereixen el suport adequat al procés d’aprenentatge i faciliten 

la incorporació al mercat laboral. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

Els serveis a l’abast de l’alumnat ofereixen un suport molt adequat al procés 

d’aprenentatge i faciliten la incorporació al mercat laboral. 

Els doctorands i doctorandes estan molt satisfets amb els serveis i recursos 

materials al seu abast. 

S’assoleix 

Els serveis a l’abast de l’alumnat ofereixen un suport adequat al procés 

d’aprenentatge i la incorporació al mercat laboral. 

Els doctorands i doctorandes estan satisfets amb els serveis i recursos materials al 

seu abast. 
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S’assoleix amb 

condicions 

Els serveis a l’abast de l’alumnat presenten mancances en el suport al procés 

d’aprenentatge i la incorporació al mercat laboral. 

Els doctorands i doctorandes estan parcialment satisfets amb els serveis I recursos 

materials al seu abast. 

No s’assoleix 

Els serveis a l’abast de l’alumnat no ofereixen el suport necessari al procés 

d’aprenentatge i la incorporació al mercat laboral. 

Els doctorands i doctorandes no estan satisfets amb els serveis i recursos 

materials al seu abast. 

6.1. Les tesis doctorals, les activitats de formació i la seva avaluació són coherents amb el perfil 

formatiu pretès. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

Les evidències documentades dels assoliments dels doctorands i doctorandes, 

especialment de la tesi doctoral i altres resultats de la recerca, posen de 

manifest l’alt nivell de formació i satisfan molt adequadament els requisits del 

nivell de qualificacions requerit (MECES). 

Les tesis doctorals responen a una planificació temàtica concorde amb els 

grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement del professorat. 

La metodologia i les activitats formatives s’alineen satisfactòriament amb els 

resultats d’aprenentatge. Els sistemes i criteris d’avaluació són molt pertinents per 

certificar i discriminar els resultats d’aprenentatge. 

S’assoleix 

Les evidències documentades dels assoliments dels doctorands i doctorandes, 

especialment de la tesi doctoral i altres resultats de la recerca, posen de 

manifest un adequat nivell de formació i satisfan suficientment els requisits del 

nivell de qualificacions requerit (MECES). 

La majoria de les tesis doctorals responen a una planificació temàtica concorde amb 

els grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement del 

professorat. 

La metodologia i les activitats formatives s’alineen amb els resultats 

d’aprenentatge. Els sistemes i criteris d’avaluació són adequats per certificar i 

discriminar els resultats d’aprenentatge. 

S’assoleix amb 

condicions 

Les evidències documentades dels assoliments dels doctorands i doctorandes, 

especialment de la tesi doctoral i altres resultats de la recerca, posen de 

manifest un nivell de formació desigual i no satisfan suficientment els requisits del 

nivell de qualificacions requerit (MECES). 

Les tesis doctorals responen parcialment a una planificació temàtica concorde amb 

els grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement del 

professorat. 

La metodologia i les activitats formatives s’alineen parcialment amb els resultats 

d’aprenentatge. Els sistemes i criteris d’avaluació presenten inadequacions a l’hora 

de poder certificar i discriminar els resultats d’aprenentatge. 
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No s’assoleix 

Les evidències documentades dels assoliments dels doctorands i doctorandes, 

especialment de la tesi doctoral i altres resultats de la recerca, posen de 

manifest un inadequat nivell de formació i no satisfan els requisits del nivell de 

qualificacions requerit (MECES). 

Les tesis doctorals rares vegades responen a una planificació temàtica concorde 

amb els grups i les línies de recerca o de transferència de coneixement del 

professorat. 

No hi ha una relació clara entre els resultats d’aprenentatge i les metodologies i 

activitats docents del programa. Els sistemes i criteris d’avaluació no són 

adequats per certificar i discriminar els resultats d’aprenentatge. 

6.2. Els valors dels indicadors acadèmics són adequats per a les característiques del programa de 

doctorat. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de tots els 

indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia d’alumnat i els programes 

equivalents, i mostra clarament la millora continuada del programa de doctorat. 

S’assoleix 

L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal de la majoria dels 

indicadors acadèmics és coherent amb la tipologia d’alumnat i els programes 

equivalents, i mostra la millora continuada del programa de doctorat. 

S’assoleix amb 

condicions 

L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal dels indicadors 

acadèmics presenta desajustos amb la tipologia d’alumnat i els programes 

equivalents, i no mostra una millora continuada clara del programa de doctorat. 

No s’assoleix 

L’evidència documental posa de manifest que la sèrie temporal dels indicadors 

acadèmics presenta un desajust significatiu i greu en relació amb la tipologia dels 

d’alumnat i els programes equivalents, i no mostra una millora continuada del 

programa de doctorat. 

6.3.  Els  valors  dels  indicadors  d’inserció  laboral  són  adequats  per  a  les característiques del 

programa de doctorat. 

En progrés vers 

l’excel·lència 

La utilitat de la formació rebuda és superior a la d’altres programes del mateix 

àmbit disciplinari. 

La taxa d’ocupació és superior a la de la població activa per al mateix període de 

referència i tram d’edat, i és superior a la de programes similars. 

La taxa d’adequació a la feina és superior a la d’altres programes del mateix 

àmbit disciplinari. 

S’assoleix 

La utilitat de la formació rebuda és adequada comparada amb la d’altres 

programes del mateix àmbit disciplinari. 

La taxa d’ocupació és superior a la de la població activa per al mateix període de 

referència i tram d’edat, i és adequada comparada amb la de programes similars. 

La  taxa  d’adequació  a  la  feina  és  adequada  comparada  amb  la  d’altres 

programes del mateix àmbit disciplinari. 
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S’assoleix amb 

condicions 

La utilitat de la formació rebuda és baixa comparada amb la d’altres programes del 

mateix àmbit disciplinari. 

La taxa d’ocupació és propera a la de la població activa per al mateix període de 

referència i tram d’edat, però és baixa comparada amb la de programes similars. 

La taxa d’adequació a la feina és lleugerament baixa comparada amb la d’altres 

programes del mateix àmbit disciplinari. 

No s’assoleix 

La utilitat de la formació rebuda presenta valors molt per sota de la mitjana de la 

valoració d’altres programes del mateix àmbit disciplinari. 

La taxa d’ocupació és baixa comparada amb la de la població activa per al 

mateix període de referència i tram d’edat. 

La taxa d’adequació a la feina és inferior a la d’altres programes. 

La titulació no duu a terme estudis d’inserció laboral. 

 


