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Resultats de l'enquesta d'opinió dels directors del programa de doctorat administrada per a l'acreditació. Maig 2018

La UdG m’ajuda a fer recerca, publicar, i obtenir trams
Dirigir tesis m’enriqueix acadèmicament
Dirigir tesis m’empeny a publicar més

La presència de múltiples codirectors enriqueix les tesis

A la UdG la tasca dels directors està suficientment reconeguda
Els recursos materials disponibles  (espais, instal·lacions) són adequats per a les tesis que  dirigeixo
La biblioteca em dona accés als documents que necessito per a les tesis que dirigeixo
El personal administratiu de l’Escola de Doctorat m`ajuda en la tasca de director/a
L`aplicació informàtica de gestió i seguiment de tesis és fàcil d`usar
Tinc a l’abast les normatives acadèmiques que afecten la direcció de tesis
He pogut fer la tasca de direcció sense tenir conflictes greus amb els doctorands
En general, el nivell de les tesis que  dirigeixo és alt
En general, els coneixements dels doctorands s’adeqüen bé a les tesis que dirigeixo
En general, els doctorands que dirigeixo tenen una dedicació adequada a les seves tesis
Al meu grup de recerca hi ha prou directors per atendre les tesis que tenim

Conec el sistema de garantia interna de qualitat i el pla de millora de l’Escola de Doctorat
Els cursos que ofereix l’Escola de Doctorat ajuden els doctorands
Em sento part de l’Escola de Doctorat
Estic satisfet amb el procediment de seguiment de les tesis doctorals de la UdG
En general estic satisfet amb els programes de doctorat de la UdG on he dirigit tesis
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