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La supervisió de la tesi doctoral. 
Canvis en l’educació doctoral

Curs de formació



Benvinguts i benvingudes

• Per què un curs adreçat a supervisors/es?

• El punt de partida: 

– Recerca internacional sobre doctoral supervision

– La nostra recerca: 

• FINS: www.fins-ridss.com

• REDES: www.redes-id.com/cuestionari

• RID-SSISS: https://www.researcher-identity.com/

http://www.fins-ridss.com
http://www.redes-id.com/cuestionari
https://www.researcher-identity.com/


Guió del curs

1. Les nostres experiències com a supervisors: 
radiografia inicial

2. El doctorat: un trajecte molt especial

3. Els estudiants de doctorat del segle XXI

4. Els supervisors de doctorat del segle XXI

5. Estratègies perquè el trajecte sigui exitós

6. Incidents i dificultats més freqüents: 
estratègies d’afrontament



Radiografia inicial

• Resultats del qüestionari inicial





Has dirigit o estàs dirigint 
alguna tesi doctoral?

DisciplinaRadiografia inicial
Resultats del 
qüestionari inicial (n=12) 9%

9%

8%

50%

8%

8%

8%

Didàctica de la
matemàtica

Farmacologia

Pedagogia Social

Psicologia

Psicologia i Educación
social i Treball social

Psicologia i Logopedia

100%

Sí
25%

25%
16%

17%

17%

Menys de dos anys

Entre dos i quatre anys

Entre quatre i sis anys

Ente 6 i 8 anys

Més de 8 anys

Quant temps fa que supervises tesis doctorals?



Quantes tesis dirigeixes 
actualment? 

8%

42%

25%

8%

17%

Cap

Una

Dues

Tres

Quatre

Quantes d'aquestes 
tesis han finalitzat?

34%

17%
25%

8%

8%

8%
Cap

Una

Dues

Cinc

Sis

Totes



La majoria de les que 
estàs dirigint actualment 
en quin format són? 

De les que estàs dirigint 
actualment, quantes són 
en un format de co-
direcció?

25%

34%
8%

17%

8%

8%
Cap

Una

Dues

Tres

Quatre

Totes

50%

34%

8%

8%

Monografia

Compilació d'articles

Recerca

Encara no ho sé



Quina és la freqüència de 
reunions o tutories amb 
els teus estudiants de 
doctorat?

Què 
determina 
aquesta 
freqüència? 

25%

41%

17%

17%
Quinzenal

Mensual

Bimensual o
trimestral

Depèn/ variable

59%

8%

17%

8%

8%
Demanada de
l'estudiant de doctorat

Demanda del
supervisor

Calendari definit a
l'inici

Depèn del moment

Demanda de
l'estudiant i calendari



Habitualment les teves tutories de supervisió són... 

92%

8%

Individuals; només
amb un doctorand.

Individuals i
col·lectives



Els estudiants de doctorat del segle XXI

• Noves demandes acadèmiques
– Temps limitat per acabar el doctorat

– Seguiment individualitzat activitats formatives

– Publicació durant els estudis de doctorat

• Canvis en el perfil investigador
– Recerca adreçada als reptes de la societat (nous 

formats de doctorat)

– Alta mobilitat I internacionalització

– Incertesa laboral (risk career)



Els estudiants de doctorat del segle XXI

• Canvis en els outputs i productes

– Tesi? Monografia? Compilació articles?

– Publicacions? Coautoria?

– Propostes alternatives?

• Canvis en els processos

– Qui tria el tema de la tesi?

– Escriptura col·laborativa?

– Qui decideix les estades?

– Més d’un supervisor? 

• Canvis identitaris

– D’estudiant a col·laborador?



Els estudiants de doctorat del segle XXI

• Principals dificultats (percepcions estudiants)
– Escriptura científica i comunicació acadèmica

– Supervisió

• Formació per als nous reptes
• Escriptura científica

• Supervisió (canvis, noves formes de supervisió)

• Qüestions ètiques

• Creació de trajectòries individualitzades

• Xarxa de suports

• Xarxa de contactes

• Balanç entre la vida acadèmica I la vida personal



www.redes-id.com/cuestionario

http://www.redes-id.com/cuestionario


Els supervisors de doctorat del segle 
XXI

• Estudiants de doctorat amb trajectòries d’èxit

• Experiències amb els seus supervisors 
variades: 

– Basades en l’autonomia i els productes

– Menys internacionals

– Menys demandes i més clares 

• Absència de formació 

• Procés força individual


