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Curs de formació

La supervisió de la tesi doctoral.
Estratègies per un procés doctoral exitós

Una relació diàdica?

Una mirada comunitària…
que encara complica més les coses

Suport d’altres investigadors de la
comunitat científica
Ajuda
• Sentiment de pertinença
• Integració en grups o equips de
recerca
• Tenir xarxes extensives
• Rebre suport social de la
comunitat
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Experiència internacional
Inserció laboral
Implicació en la recerca
Finalització a temps
Menys risc de burnout i
abandonament
Productivitat
Freqüència alta de supervisió
Satisfacció
Codi ètic

Dificulta
• Sentir-se fora de lloc (risc per est
internacionals)
• Falta de xarxes socials de suport
• Manca de comprensió del valor de les
xarxes o del seu desenvolupament
• Baralles/ tensions en la comunitat de
recerca
• Discrepància de valors o qüestions
ètiques
–
–
–
–
–
–
–

Més risc de burnout
Menys satisfacció i implicació en la recerca
Abandonament
Allargament dels estudis
Menys productivitat
Falta d’interès
Comportaments poc ètics

Löfström, et al, 2015; True et al., 2011; Castello et al, 2016; Pyhältö et al, 2016; Pyhältö et al., 2009; Pyhältö et al, 2009; Evans & Stevenson 2011;
Anderson et al, 1994; Bruhn, 2008; Castelló et al, submitted; McAlpine & Admundsen. 2016

Estratègies perquè el trajecte sigui exitós:
Resultats de la recerca
Ajuda
• Freqüència
• Expectatives compartides
(objectius, relació, recursos)
• Feedback constructiu i suport
• Més d’un supervisor
–
–
–
–
–
–

Menys risc abandonament
Defensa a temps
Satisfacció estudiants
Implicació en la recerca
Menys estrès i burnout
Més productivitat

Dificulta
• Poca freqüència i baixa qualitat
supervisió
• Problemes en la relació
• Falta de suport en l’escriptura
acadèmica i científica
–
–
–
–
–
–

Abandonament
Allargament dels estudis
Poca satisfacció
Poc interès per la recerca
Més risc de burnout
Poca productivitat

Heath, 2002; Murphy et al., 2007; Pyhältö et al, 2013; 2015 ; Ives & Rowley, 2005; Meyer, Shanahan, & Laugksch, 2005; Pyhältö et al, 2016; Scaffidi &
Berman, 2011; McAlpine et al., 2012; Golde, 2005; Paré et al. 2011; 2013; Kamler, 2008, Aitchison, 2009; Castelló, 2016; Lahenius & Ikavalko, 2014); Thune,
2010

Relació dinàmica
• D’estudiant a investigador:
– Canvis en els rols
– Canvis en l’asimetria
– Canvis en l’autonomia

• Cal facilitar aquests canvis:
– Aclarir expectatives
– Clarificar el seu rol abans, durant i després de les
reunions
– Oferir feedback formatiu i ajudes ajustades

Expectatives

