
 
Enquesta de satisfacció als doctorands 
 
El seguiment i la millora de la qualitat del programa de doctorat al qual pertanyeu és molt 
important per a la Universitat, i per aquest motiu us agrairem que ens en doneu l’opinió a 
través de la present enquesta. 
 
Si us plau, valoreu les qüestions següents, d’acord amb el vostre grau de satisfacció amb una 
escala d’1 (molt en desacord) a 10 (molt d’acord).  
 
Sobre l’accés als estudis de doctorat 

 VALORACIÓ 
(d’1 a 10) 

1. La informació dels estudis de doctorat disponible al web és clara i 
entenedora (respecte a objectius, activitats de formació, avaluació anual, 
tràmits administratius, etc.). 

 

2. El procés de preinscripció i admissió és transparent (hi ha suficient 
informació pública i reps regularment informació del procés) 

 

3. El procés de preinscripció i admissió al programa de doctorat és 
entenedor. 

 

4. El procés de matrícula en línia és fàcilment accessible i àgil.i  
 
Sobre el programa de doctorat 

 VALORACIÓ 
(d’1 a 10) 

5. L’atenció rebuda per part de la coordinació del programa  i la comissió 
acadèmica  és adequada. 

 

6. El seguiment i atenció per part del director/s de tesi és l’adequat.  
6. Les activitats formatives organitzades per als doctorands dins del Programa 
de Doctorat són adequades (workshops, cursos, seminaris, tallers, etc). 

 

7. Les activitats formatives més generals i transversals organitzades per 
l’Escola ( Sessió de benvinguda, cursos del ICE, etc) són adequades. 

 

8. Tenint en compte que la regulació vigent (Reial Decret 99/2011) estableix 
que s’ha de fer el seguiment i l’avaluació dels doctorands a través del DAD i 
PlaInv,  el sistema  d’avaluació que es fa a la URV és adequat 

 

9. Els recursos materials (instal·lacions, laboratoris, espais, aules específiques, 
seminaris, fons bibliogràfics,  accés a les bases de dades, programari, serveis 
científico-tècnics, etc)  disponibles per dur a terme la teva tesi doctoral són 
adequats. 

 

10. Els serveis de suport a l’aprenentatge (moodle, factoria digital, serveis 
d’autoaprenentatge, tutorització, wifi, etc ) que la URV posa a la teva 
disposició son adequades. 

 

11. El servei d’orientació professional que t’ofereix la URV a través del  
l‘Oficina Orientació Universitària  és adequat 

 

 
  



 
Sobre l’organització universitària (acadèmica i administrativa) dels estudis de doctorat  

 VALORACIÓ 
(d’1 a 10) 

12. L’atenció rebuda pel personal de l’Escola de Postgrau i Doctorat és 
adequada. 

 

13. Els tràmits administratius (baixes, pròrrogues, canvis de dedicació, etc.) i 
la seva normativa són entenedors i accessibles. 

 

14. Les vies d’informació i comunicació (web, correus electrònics, etc.) són 
adequades. 

 

 
16. En general, el grau de satisfacció global amb el programa de doctorat 

és: 
 

Incidències i/o problemes detectats (resposta oberta) 
 
 
 
 
 

Aspectes positius destacables (resposta oberta) 
 
 
 
 
 

Propostes de millora (resposta oberta) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
i SGA fa enquestes  


