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DE DOCTORAT
Obrint marcs
d’intercanvi i reflexió
des de la universitat
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RISCOS I OPORTUNITATS EN EL DISSENY DELS
PROGRAMES DE DOCTORAT

26 i 27 de gener de 2017
Universitat de les Illes Balears
Escola de Doctorat. Edifici Antoni Maria Alcover i Sureda
Ctra. de Valldemossa. Km 7,5
MAPA i LOCALITZACIÓ en el campus.

PROGRAMA PROVISIONAL
PRESENTACIÓ
Com són i com haurien de ser les escoles de doctorat? Estem formant pocs o massa doctors? Hauria d’haver un únic sistema
de doctorat per a necessitats diverses (doctorats orientats a recerca en empreses vs. doctorats orientats a carreres acadèmiques/científiques)? Com acreditem les competències adquirides (o que s’haurien d’adquirir) en els programes de doctorat per
garantir-ne la qualitat, i quin paper hi haurien de jugar les escoles de doctorat? Quines són o haurien de ser aquestes competències? Existeixen o cal fer diferències entre els àmbits científics i tècnics i els de ciències socials i humanitats? Quina formació
reben els formadors? Com és dilucida la relació efectiva entre la teoria de la normativa institucional i la praxi del director de tesi?
Els responsables dels programes de doctorat de les universitats de la Xarxa Vives comparteixen algunes de les qüestions
plantejades i per aquest motiu el Consell General de la Xarxa Vives ha acordat impulsar un espai d’intercanvi que es concreta
en aquesta primera jornada Fòrum Vives d’escoles de doctorat.

OBJECTIUS
Els objectius que es proposen per les jornades són els següents:
1. Diagnosi de problemes i establiment de resultats esperats.
2. Elaboració d’una proposta de treball conjunta en el marc de la Xarxa Vives d’Universitats.
3. Constitució d’un grup de treball sectorial.

DESTINATARIS
Vicerectors de l’àmbit de competència proposat i directors de les escoles de doctorat

INSCRIPCIONS
Cal confirmar la participació a través d’aquest formulari abans del 16 de gener de 2017

COORDINACIÓ
COORDINACIÓ ACADÈMICA:
Francesc Xavier Grau Vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats
Jaume Carot Vicerector d’Investigació i Postgrau de la Universitat de les Illes Balears
COORDINACIÓ TÈCNICA:
Secretaria Executiva de la Xarxa Vives d’Universitats
Xisca Colomar Administrativa de l’Escola de Doctorat de la UIB (EDUIB)
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DIJOUS 26 DE GENER
9.30 h

SERVEI DE TRANSPORT DES DE L’ALLOTJAMENT RECOMANAT

10 h

ACREDITACIONS

10.15 h

INAUGURACIÓ
Llorenç Huguet Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB)

10.15 h

SESSIÓ 1. DIAGNOSI I IDENTIFICACIÓ DELS PROBLEMES
Jaume Carot Vicerector d’Investigació i Postgrau de la UIB
Francesc Xavier Grau Vicepresident I de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU)
Es proposa abordar la qüestió a través de tres eixos temàtics:
a) Doctorat investigador/acadèmic – doctorat investigador/industrial
b) Competències i funcions de les escoles de doctorat, en particular pel que fa a l’acreditació de les competències a adquirir
c) Diferències entre doctorats de l’àmbit de coneixement de ciències socials-humanitats i els de l’àmbit científico-tècnic
Es valoraran altres aspectes relacionats, com ara: es tracta d’un problema sistèmic? Quin paper juguen els doctorats en un sistema de recerca i,
en relació als doctorats, quin hi poden jugar els instituts de recerca? Quines són les funcions que exclusivament poden acomplir les universitats

11 h

TAULA RODONA. L’ACREDITACIÓ DEL DOCTORAT
Martí Casadesús Director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
Salvador Palazón Director General de l’Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva
Juan José Montaño President de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
Marta Fonolleda Directora de l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior d’Andorra

12.30 h

PAUSA

12.45 h

SESSIÓ 2. PRESENTACIÓ D’EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES (I)
Rafael Crespo Vicerector d’Estudis de Postgrau de la Universitat de València (UV) Moderador
Presentació de l’Agrupació Catalana d’Escoles de Doctorat
Núria Sebastián Directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Assegurament de la qualitat de les tesis doctorals amb caràcter previ al seu dipòsit i presentació formal
Jeroni Morey Director de l’Escola de Doctorat de la UIB

14 h

DINAR

16 h

SESSIÓ 2. PRESENTACIÓ D’EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES (II)
Rafael Crespo Vicerector d’Estudis de Postgrau de la UV Moderador
Pòsters de doctorands en el marc de l’International Workshop on Higher Education
Antoni Tort Director de l’Escola de Doctorat de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
El model de Doctorat en el Pla Estratègic UPV 2020: accions encaminades al foment de la internacionalització i l’assegurament de la qualitat
Javier Martínez Secretari de l’Escola de Doctorat de la Universitat Politècnica de València
Research in 4 minutes (Rin4’)
Núria Sebastián Directora de l’Escola de Doctorat de la UPF
Organització de les “Jornades d’Investigadors Novells”
Ángeles Sirvent Directora de l’Escola de Doctorat de la Universitat d’Alacant

17.45 h

PAUSA
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18 h

SESSIÓ 2. PRESENTACIÓ D’EXEMPLES DE BONES PRÀCTIQUES (III)
Rafael Crespo Vicerector d’Estudis de Postgrau de la UV Moderador
Bones pràctiques a l’Escola de Doctorat de la UV: iniciant un camí
Ismael Mingarro Secretari de l’Escola de Doctorat de la UV
Formació transversal en els estudis de doctorat
David Masip Director de l’Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya
Bones pràctiques en supervisió doctoral
Joan Carvajal Membre del GFPSD-EPD (Grup de Formadors per la Professionalització de la Supervisió Doctoral de l’Escola de Postgrau i
Doctorat de la URV)
Les activitats formatives transversals en la formació dels doctorands i doctorandes
M. Victòria Nogués Secretària acadèmica de l’Escola de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona

19.45 h

TANCAMENT DE LA SESSIÓ

20 h

SERVEI DE TRANSPORT A L’ALLOTJAMENT RECOMANAT

21.30 h

SOPAR
Punt de trobada: recepció de l’hotel a les 21.15 h

DIVENDRES 27 DE GENER
8h

SERVEI DE TRANSPORT DES DE L’ALLOTJAMENT RECOMANAT

9h

SESSIÓ 3
Xavier Francesc Grau Videpresident I de la Xarxa Vives d’Universitats Moderador
Es preveu que el debat de les dues sessions anteriors puga determinar la necessitat d’actuacions conjuntes i coordinades, en benefici de les
respectives escoles de doctorat (i que, eventualment, conduesquen a recomanacions normatives que puguen ser recollides en els reglaments
corresponents). És en aquest sentit que la jornada finalitzarà amb una proposta consensuada de pla de treball.

11.30 h

CLOENDA

11.45 h

SERVEI DE TRANSPORT A L’AEROPORT (HORA PREVISTA D’ARRIBADA: 12.30h)

ALLOTJAMENT (recomanat)
AC Hotel Ciutat de Palma
Pl. Pont, 3. 07014 Palma
Tel. 971 22 23 00
https://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/pmima-ac-hotel-ciutat-de-palma/
Tarifa: 115 € dia - habitació doble ús individual i esmorzar.
Ecotaxa: 0,83€ per nit
Confirmar la reserva amb el codi de reserva: Ref.: FORUM VIVES (Diplomatic)
Per fer la reserva, cal enviar un missatge al correu: cpalma@ac-hotels.com a l’atenció de Maribel Torrecillas
Termini per fer la reserva: fins el dia 23 de desembre
Twitter. l’etiqueta de l’activitat serà #fòrumvives
Amb la col·laboració de:

