
 
U1342 BONES PRÀCTIQUES EN LA SUPERVISIÓ DOCTORAL 

 

PROFESSORAT  

M. Dolores Jiménez, María del Mar Reguero. Grup de Formadors per la 
Professionalització del Doctorat. Universitat Rovira i Virgili (URV).  

OBJECTIUS  

• Descriure el context internacional actual de la supervisió doctoral i analitzar la 
necessitat de la seva professionalització degut, entre altres raons, a la pressió 
dels supervisors per obtenir, en un curt espai de temps, doctorats d’alta qualitat, 
i que produeixin evidències. 

• Descriure les principals funcions d’orientació, recolçament i seguiment que el 
supervisor han de realitzar al llarg del desenvolupament del doctorat. 

• Descriure els diferents rols que han de jugar els supervisors eficients, i els estils 
de supervisió que es poden desenvolupar. Especialment s’incideix en la 
clarificació de les expectatives entre supervisor/a i doctorand/a, ja que això 
podria afectar la qualitat de la relació entre ells. 

CONTINGUTS  

• Presentacions personals dels professors/res que imparteixen el curs i dels 
assistents/tes 

• Procediments generals del doctorat 
• Introducció: Bones pràctiques en supervisió. Visió general de conceptes i context 

internacional actual. 
• Mòdul 1: La supervisió com una tasca multidimensional. 

o Principals funcions dels supervisors en els àmbits d’orientació, 
recolçament acadèmic i seguiment del projecte 

o Disseny d’eines per la sistematització de la feina de supervisió 
• Mòdul 2: Supervisió, una qüestió d’estil. 

o Diferents rols del supervisor/a 
o Característiques d’un/a supervisor/a efectiu/va 
o Clarificació d’expectatives 

METODOLOGIA  

S’alterna presentacions interactives, debats i exercicis en grup 

 

PROGRAMA (horari indicatiu) 

Primera sessió 

9:30-10:00h Presentació del curs i dels participants 

10:00-11:00h Introducció a les bones pràctiques en la supervisió 

11:00-11:30h Pausa cafè 

11:30-12:30h Mòdul 1. Supervisió: tasca multidimensional 

https://www.eua-cde.org/the-doctoral-debate.html?filter_author=Joan%20J.%20Carvajal,%20Mar%C3%ADa%20Ercilia%20Garc%C3%ADa,%20Mar%20Reguero%20and%20Mireia%20Valverde


 
12:30-13:30h Activitat: disseny d’eines per la supervisió 

DINAR 

Segona sessió 

15:00-16:00 Mòdul 2. Supervisar, qüestió d’estil 

16:00-16:30 Activitat: clarificació d’expectatives 

16:30-17:00h Pausa-cafè 

17:00-18:30 Activitat: els rols del supervisor/a 

18:30-19:00 Conclusions 

 

Durada: 8 hores 

Lloc: Aula 2.12 Edifici polivalent 1, Campus Cappont 

Data: 1 de febrer de 2023 

Horari: S’impartiran dues sessions de 4 hores en una mateixa jornada. 

Primera sessió: De 9:30 a 13:30 

Segona sessió: De 15:00 a 19:00 

Inscripció: Telemàticament omplint el formulari que apareix en aquest enllaç:  

http://www.fpu.udl.cat/ca/activitats/index/ 

Observacions: Aquesta activitat no es durà a terme si no hi ha un mínim de 15 persones 
inscrites. 

Nombre màxim de participants: 25 

 

 


