
 

 

QUÈ S’HAURIA DE MILLORAR EN LA FORMACIÓ DELS DOCTORS? 

Objectiu 

El 2014 s’ha realitzat la III enquesta als graduats de doctorat de les universitats catalanes per veure quina ha 

estat la seva inserció laboral, i l’evolució d’aquesta. A partir de les dades analitzades, s’ha cregut oportú fer una 

trobada amb els principals responsables de la formació dels doctorats per tal de plantejar possibles línies 

d’actuació que ajudin a millorar-ne els programes. En aquesta direcció, durant la jornada es plantejaran les 

següents qüestions: 

- Com millorar la qualitat i la satisfacció de la formació? 

- Com millorar la internacionalització dels programes de doctorat? 

- Com millorar la seva ocupació?  

Així mateix, es presentarà la Guia de Seguiment dels Programes de Doctorat com a eina per a la millora de la 

formació. 

Programa 

Dimecres, 17 de desembre de 2014 

08.30 Recepció i registre 

09.00 Benvinguda i presentació 

 Lluís Jofre Roca, director general d’Universitats; Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pompeu Fabra; Josep 

Joan Moreso Mateos, president d’AQU Catalunya 

09.15 La formació de doctors a Europa  

 Núria Sebastián Gallés, directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra  

10.00 Assoliment de competències dels doctors a Catalunya: els resultats de l’enquesta d’inserció 

laboral d’AQU Catalunya 

 Anna Prades Nebot, responsable del projecte d’Inserció Laboral a AQU Catalunya 

10.45 Pausa-Cafè 

11.15 El seguiment dels programes de doctorat com a eina de millora de la formació 

 Martí Casadesús Fa, director d’AQU Catalunya 

12.00 Taula rodona: Què caldria millorar de la formació dels doctors? 

 Participants: Lluís Torner, president de la Comissió d’Avaluació de la Recerca; Antonio Huerta, director acadèmic 

del Pla de Doctors Industrials; Francesc Díaz, director de l’Escola de Postgrau i Doctorat de la Universitat Rovira i 

Virgili; Maria Salamero, directora general d’Aqua Development Network  

12.45 Cloenda 

 

La jornada tindrà lloc a l’Auditori del Campus de la Comunicació - Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra  

(C. Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona) 


