
 

Avaluació i seguiment dels programes de doctorat 
Qüestionari de satisfacció dels directors/es de tesis doctorals 

 
 

 
 
El present qüestionari, adreçat als membres del professorat que participen al programa de doctorat 
com a directors/es de tesis, pretén recollir informació relativa al grau de satisfacció amb el programa de 
doctorat. També vol recollir propostes de millora que facilitin la presa de decisions en relació amb els 

 
 
Manifestau m o el vostre grau de satisfacció en 
una escala d'1 a 4, en la qual l'1 equival a «Gens satisfet/a» / «Totalment en desacord» i el 4 a «Molt 
satisfet/a» / « ».  
 
El tractament estadístic . 
 

Titulació  

 
ORGANITZACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA DE DOCTORAT 
 

1. Estic satisfet/a organització general del programa de doctorat 
2. Estic satisfet/a amb la planificació i organització que ha dut a terme l EDUIB pel que fa a les 

activitats formatives transversals 
3. Estic satisfet/a amb la planificació i organització de les activitats formatives específiques del 

programa de doctorat 
4. Consider que les activitats formatives transversals s de  als 

objectius del programa de doctorat 
5. Consider que les activitats formatives específiques s del meu 

alumnat i als objectius del programa de doctorat 
6. Els complements formatius realitzats pel meu doctorand/a són adequats (ho heu de contestar 

només si al doctorand/a li han exigit complements formatius, perquè no complia els requisits 
) 

 
TESI DOCTORAL 
 

7. Estic satisfet/a amb el procediment de presentació, avaluació i defensa de la tesi doctoral 
8. Consider que és adequat EDUIB exigeixi informes a avaluadors externs abans de la 

presentació de la tesi doctoral 
9. Consider que els informes emesos pels avaluadors externs sobre la tesi del meu doctorand/a 

han estat útils (ho heu de respondre només si és aplicable) 
10. El meu doctorand/a ha incorporat els canvis suggerits pels avaluadors externs als seus 

informes a la redacció final de la seva tesi doctoral (ho heu de respondre només si és aplicable) 
11. Consider que la tesi doctoral es tramita eficaçment a l EDUIB  
12. He rebut suport útil EDUIB en relació amb el procediment de presentació, 

avaluació i defensa de la tesi doctoral  
13. Consider que el Comitè Executiu EDUIB es reuneix amb una freqüència adequada 

 
DOCTORAND/A  
 



 

14. La meva opinió del/la doctorand/a és positiva 
15. El nivell de preparació previ del/la doctorand/a és adequat 
16. El/La doctorand/a 

 
17. La relació amb el/la doctorand/a és fluïda 
18. El/La doctorand/a segueix les meves instruccions respecte al desenvolupament de la seva 

investigació doctoral 
19. El/La doctorand/a ha desenvolupat un coneixement detallat i exhaustiu del seu tema 

 
 
INFORMACIÓ I RECURSOS EXISTENTS 

 
20. La informació disponible a la web de la titulació és adequada i està en un idioma que els meus 

doctorands/es entenen 
21. La informació rebuda per correu electrònic de l EDUIB és útil i clara, i està en un idioma que 

els meus doctorands/es entenen 
22. Les aules i les instal·lacions a disposició alumnat són adequades 
23. Els recursos bibliogràfics que la UIB posa a disposició de n adequats 
24. Els recursos informàtics que la UIB posa a disposició n adequats 

 
 SERVEIS 

 
25. Estic satisfet/a amb el treball realitzat pel personal administratiu de l EDUIB 

 
26. Estic satisfet/a amb el treball del personal dels següents serveis de la UIB, que poden influir en 

el desenvolupament de la formació del meu / la meva doctorand/a 
a. Campus Extens 
b. Centre de Tecnologies de la Informació (CTI) 
c. Servei de Biblioteca i Documentació 
d. Servei de Relacions Internacionals 
e. Serveis Cientificotècnics  
f. Oficina de Suport a la Recerca (OSR) 
g.  

 
RESULTATS 
 

27. Estic satisfet/a amb  del/de la doctorand/a, de les competències i els 
resultats d a s 

28. Grau de satisfacció global amb el programa de doctorat 
 
Indicau les principals necessitats que teniu que no hagin quedat recollides en apartats anteriors. 
 

 
 

 
Indicau els aspectes que, en la vostra opinió, ajudarien a millorar el programa de doctorat i, 
especialment, els resultats tge de alumnat. 
 

 
 



 

 
Gràcies per la vostra ajuda per millorar la UIB 


