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

Resultats globals de tots els directors

N Media

La UdG m’ajuda a fer recerca, publicar, i obtenir trams 298 3,24

Dirigir tesis m’enriqueix acadèmicament 325 4,45
Dirigir tesis m’empeny a publicar més 319 4,03
A la UdG la tasca dels directors està suficientment reconeguda 296 2,70
Els recursos materials disponibles  (espais, instal·lacions) són adequats per a les tesis que  dirigeixo 299 3,63
La biblioteca em dona accés als documents que necessito per a les tesis que dirigeixo 293 3,90
El personal administratiu de l’Escola de Doctorat m`ajuda en la tasca de director/a 297 3,30
L`aplicació informàtica de gestió i seguiment de tesis és fàcil d`usar 284 2,86
Tinc a l’abast les normatives acadèmiques que afecten la direcció de tesis 300 3,43
He pogut fer la tasca de direcció sense tenir conflictes greus amb els doctorands 324 4,60
En general, el nivell de les tesis que  dirigeixo és alt 321 4,24
En general, els coneixements dels doctorands s’adeqüen bé a les tesis que dirigeixo 323 4,13
En general, els doctorands que dirigeixo tenen una dedicació adequada a les seves tesis 324 4,04
Al meu grup de recerca hi ha prou directors per atendre les tesis que tenim 294 4,16
La presència de múltiples codirectors enriqueix les tesis 295 4,27
Conec el sistema de garantia interna de qualitat i el pla de millora de l’Escola de Doctorat 300 2,46
Els cursos que ofereix l’Escola de Doctorat ajuden els doctorands 272 3,11
Em sento part de l’Escola de Doctorat 300 2,67
Estic satisfet amb el procediment de seguiment de les tesis doctorals de la UdG 310 3,36
En general estic satisfet amb els programes de doctorat de la UdG on he dirigit tesis 309 3,72

Resultats globals directors que dirigeixen o han dirigit 3 o menys  tesis

N Media

La UdG m’ajuda a fer recerca, publicar, i obtenir trams 170 3,24

Dirigir tesis m’enriqueix acadèmicament 192 4,41
Dirigir tesis m’empeny a publicar més 191 4,04
A la UdG la tasca dels directors està suficientment reconeguda 164 2,78
Els recursos materials disponibles  (espais, instal·lacions) són adequats per a les tesis que  dirigeixo 169 3,63
La biblioteca em dona accés als documents que necessito per a les tesis que dirigeixo 164 3,79
El personal administratiu de l’Escola de Doctorat m`ajuda en la tasca de director/a 169 3,33
L`aplicació informàtica de gestió i seguiment de tesis és fàcil d`usar 154 2,98
Tinc a l’abast les normatives acadèmiques que afecten la direcció de tesis 170 3,42
He pogut fer la tasca de direcció sense tenir conflictes greus amb els doctorands 191 4,63
En general, el nivell de les tesis que  dirigeixo és alt 190 4,22
En general, els coneixements dels doctorands s’adeqüen bé a les tesis que dirigeixo 190 4,19
En general, els doctorands que dirigeixo tenen una dedicació adequada a les seves tesis 191 4,06
Al meu grup de recerca hi ha prou directors per atendre les tesis que tenim 167 4,27
La presència de múltiples codirectors enriqueix les tesis 167 4,23
Conec el sistema de garantia interna de qualitat i el pla de millora de l’Escola de Doctorat 171 2,43
Els cursos que ofereix l’Escola de Doctorat ajuden els doctorands 147 3,14
Em sento part de l’Escola de Doctorat 170 2,56
Estic satisfet amb el procediment de seguiment de les tesis doctorals de la UdG 179 3,38
En general estic satisfet amb els programes de doctorat de la UdG on he dirigit tesis 178 3,70



Resultats globals directors que dirigeixen o han dirigit més de 3  tesis

N Media

La UdG m’ajuda a fer recerca, publicar, i obtenir trams 123 3,25

Dirigir tesis m’enriqueix acadèmicament 128 4,51
Dirigir tesis m’empeny a publicar més 124 4,01
A la UdG la tasca dels directors està suficientment reconeguda 128 2,59
Els recursos materials disponibles  (espais, instal·lacions) són adequats per a les tesis que  dirigeixo 126 3,63
La biblioteca em dona accés als documents que necessito per a les tesis que dirigeixo 125 4,04
El personal administratiu de l’Escola de Doctorat m`ajuda en la tasca de director/a 124 3,27
L`aplicació informàtica de gestió i seguiment de tesis és fàcil d`usar 126 2,71
Tinc a l’abast les normatives acadèmiques que afecten la direcció de tesis 125 3,44
He pogut fer la tasca de direcció sense tenir conflictes greus amb els doctorands 128 4,59
En general, el nivell de les tesis que  dirigeixo és alt 126 4,29
En general, els coneixements dels doctorands s’adeqüen bé a les tesis que dirigeixo 128 4,08
En general, els doctorands que dirigeixo tenen una dedicació adequada a les seves tesis 128 4,05
Al meu grup de recerca hi ha prou directors per atendre les tesis que tenim 123 4,02
La presència de múltiples codirectors enriqueix les tesis 123 4,30
Conec el sistema de garantia interna de qualitat i el pla de millora de l’Escola de Doctorat 124 2,49
Els cursos que ofereix l’Escola de Doctorat ajuden els doctorands 120 3,08
Em sento part de l’Escola de Doctorat 125 2,83
Estic satisfet amb el procediment de seguiment de les tesis doctorals de la UdG 126 3,34
En general estic satisfet amb els programes de doctorat de la UdG on he dirigit tesis 126 3,75

Resultats globals directors UdG

N Media

La UdG m’ajuda a fer recerca, publicar, i obtenir trams 252 3,24

Dirigir tesis m’enriqueix acadèmicament 262 4,47
Dirigir tesis m’empeny a publicar més 257 3,99
A la UdG la tasca dels directors està suficientment reconeguda 258 2,61
Els recursos materials disponibles  (espais, instal·lacions) són adequats per a les tesis que  dirigeixo 253 3,62
La biblioteca em dona accés als documents que necessito per a les tesis que dirigeixo 253 4,00
El personal administratiu de l’Escola de Doctorat m`ajuda en la tasca de director/a 249 3,27
L`aplicació informàtica de gestió i seguiment de tesis és fàcil d`usar 246 2,80
Tinc a l’abast les normatives acadèmiques que afecten la direcció de tesis 250 3,42
He pogut fer la tasca de direcció sense tenir conflictes greus amb els doctorands 262 4,63
En general, el nivell de les tesis que  dirigeixo és alt 258 4,23
En general, els coneixements dels doctorands s’adeqüen bé a les tesis que dirigeixo 260 4,12
En general, els doctorands que dirigeixo tenen una dedicació adequada a les seves tesis 261 4,04
Al meu grup de recerca hi ha prou directors per atendre les tesis que tenim 246 4,17
La presència de múltiples codirectors enriqueix les tesis 238 4,23
Conec el sistema de garantia interna de qualitat i el pla de millora de l’Escola de Doctorat 248 2,47
Els cursos que ofereix l’Escola de Doctorat ajuden els doctorands 227 3,03
Em sento part de l’Escola de Doctorat 249 2,71
Estic satisfet amb el procediment de seguiment de les tesis doctorals de la UdG 255 3,33
En general estic satisfet amb els programes de doctorat de la UdG on he dirigit tesis 254 3,69



Resultats globals directors altres universitats

N Media

La UdG m’ajuda a fer recerca, publicar, i obtenir trams 23 3,22

Dirigir tesis m’enriqueix acadèmicament 33 4,39
Dirigir tesis m’empeny a publicar més 33 4,09
A la UdG la tasca dels directors està suficientment reconeguda 18 3,11
Els recursos materials disponibles  (espais, instal·lacions) són adequats per a les tesis que  dirigeixo 24 3,75
La biblioteca em dona accés als documents que necessito per a les tesis que dirigeixo 19 3,37
El personal administratiu de l’Escola de Doctorat m`ajuda en la tasca de director/a 24 3,42
L`aplicació informàtica de gestió i seguiment de tesis és fàcil d`usar 18 3,28
Tinc a l’abast les normatives acadèmiques que afecten la direcció de tesis 27 3,56
He pogut fer la tasca de direcció sense tenir conflictes greus amb els doctorands 33 4,58
En general, el nivell de les tesis que  dirigeixo és alt 34 4,38
En general, els coneixements dels doctorands s’adeqüen bé a les tesis que dirigeixo 34 4,26
En general, els doctorands que dirigeixo tenen una dedicació adequada a les seves tesis 34 4,06
Al meu grup de recerca hi ha prou directors per atendre les tesis que tenim 25 4,12
La presència de múltiples codirectors enriqueix les tesis 31 4,45
Conec el sistema de garantia interna de qualitat i el pla de millora de l’Escola de Doctorat 28 2,43
Els cursos que ofereix l’Escola de Doctorat ajuden els doctorands 22 3,64
Em sento part de l’Escola de Doctorat 28 2,36
Estic satisfet amb el procediment de seguiment de les tesis doctorals de la UdG 29 3,86
En general estic satisfet amb els programes de doctorat de la UdG on he dirigit tesis 29 4,17

Resultats globals directors fora del món universitari

N Media

La UdG m’ajuda a fer recerca, publicar, i obtenir trams 15 3,33

Dirigir tesis m’enriqueix acadèmicament 22 4,14
Dirigir tesis m’empeny a publicar més 22 4,36
A la UdG la tasca dels directors està suficientment reconeguda 12 3,83
Els recursos materials disponibles  (espais, instal·lacions) són adequats per a les tesis que  dirigeixo 14 3,71
La biblioteca em dona accés als documents que necessito per a les tesis que dirigeixo 14 2,71
El personal administratiu de l’Escola de Doctorat m`ajuda en la tasca de director/a 18 3,33
L`aplicació informàtica de gestió i seguiment de tesis és fàcil d`usar 14 3,07
Tinc a l’abast les normatives acadèmiques que afecten la direcció de tesis 16 3,13
He pogut fer la tasca de direcció sense tenir conflictes greus amb els doctorands 22 4,45
En general, el nivell de les tesis que  dirigeixo és alt 22 4,18
En general, els coneixements dels doctorands s’adeqüen bé a les tesis que dirigeixo 22 4,14
En general, els doctorands que dirigeixo tenen una dedicació adequada a les seves tesis 22 4,14
Al meu grup de recerca hi ha prou directors per atendre les tesis que tenim 16 4,13
La presència de múltiples codirectors enriqueix les tesis 19 4,37
Conec el sistema de garantia interna de qualitat i el pla de millora de l’Escola de Doctorat 17 2,35
Els cursos que ofereix l’Escola de Doctorat ajuden els doctorands 16 3,25
Em sento part de l’Escola de Doctorat 15 2,53
Estic satisfet amb el procediment de seguiment de les tesis doctorals de la UdG 19 2,95
En general estic satisfet amb els programes de doctorat de la UdG on he dirigit tesis 19 3,32
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