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Curs de formació

La supervisió de la tesi doctoral.
Com prevenir i encarar problemes i incidents.
Montserrat Castelló

Expectatives
• Què esperem d’un
estudiant de doctorat?

Qué és el que esperen els
estudiants del seu director?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

“que estigui disponible quan el necessiti”
“que sigui expert en el tema de la meva recerca”
” que li interessi el tema de la meva recerca”
“que s’impliqui en la meva tesi”
“que sigui algú reconegut en l’àmbit científic””
“Que em guiï i m’orienti”
“que resolgui els meus dubtes”
“que tingui les idees clares”
“que no canviï d’idea sobre la recerca”
“que respecti els meus interessos i punts de
vista”
“que sigui empàtic/a”
“que sigui sincer”
“que sigui comprensiu”
“que digui pacient”
“…”

Quines són les característiques que consideres que hauria de tenir el

“doctorand ideal”?

Quines són les característiques que consideres que hauria de tenir el

“supervisor ideal”?

Com definiries un bon procés de supervisió?
Tant el director com el doctorant dialoguen i compleixen els acords. Planificació i compromís de
supervisions al llarg de les diferents etapes de la recerca
Objectius clars des d'un principi de la tesi a realitzar i un bona visualització de les diferents parts
que tindrà. Alhora contacte freqüent amb el director de tesi.
Un procés constant, de debat de les propostes del doctorand, de col·laboració en d'altres
projectes de grup per entendre què és fer recerca...
Una relació d'acompanyament, ajuda, diàleg, retroalimentació, feedback i sobretot, molt diàleg.
Una bona orientació inicial del tema (idoneïtat i aportació científica i estructura general de la
recerca) i de la metodologia, i resolució de dubtes, obstacles, etc., que sorgeixen en el
desenvolupament del pla de recerca. també, tenir bona cura de la revisió del producte final:
apartats que són "imprescindibles" (bona discussió, bones línies de recerca fura) i estil de
presentació adient a la qualitat del contingut.
Pactar inicialment les condicions de la supervisió i deixar clares les regles del joc.
El director acompanya i el doctorand decideix.
Estant atent a les necessitats del doctorand del moment, donant les indicacions i recursos que
permetin que sigui autònom, donant marge perquè sigui el doctorand qui prengui les seves
decisions. En definitiva entenc l'acompanyament com estar al costat amb criteri sense ser
directiu en excés.
Aquell que fa pensar al doctorant en la solució dels problemes que vol resoldre i també li aporta
seguretat en les seves decisions
Aquell procés de col·laboració que permet aconseguir la millor investigació possible, en funció de
les capacitats i circumstàncies del doctorand. El que és un acompanyament Continu

Què és el que consideres més interessant i positiu de la direcció de tesis doctorals?
La reflexió conjunta. Més interessant: acompanyar el procés d'aprenentatge i de recerca en
temàtiques afins a la meva
Més positiu: avançar alhora en el CV L'aprenentatge que es va fent? Només porto uns mesos... LA
capacitat del director per aportar millores al treball quant a teoria i metodologia d'una manera
constructiva. Acompanyar i ajudar a l'altre, alhora que aprendre tu mateix Que aprens
conjuntament amb doctorand(a): del procés amb ell(a) i també de la producció de coneixement (el
contingut de la tesi). Aprendre de les actituds i habilitats del propi doctorand(a). Procés
d'aprenentatge compartit. L'aprenentatge conjunt, les oportunitats d'avançar en la teva línia de
recerca i l'acompanyament del doctorand cap a una meta que es planteja. L'enriquiment mutu a
partir del treball del doctorant i de la supervisió del director El diàleg i la reflexió compartida amb
el doctorand sobre les diferents parts de la Tesi (tema, pregunta de investigació, instruments,
anàlisi de resultats, etc.). L'aprenentatge que suposa dirigir una Tesi. L’aprenentatge mutu El diàleg
que es pugui establir amb el doctorand en relació als seus avenços, nous coneixements que generi
la tesis

Què és el que consideres menys interessant o negatiu de la direcció de tesis doctorals?
Llegir moltes vegades el mateix, indicar canvis i que no es facin El ritme de l'alumne No és ben bé
"negatiu o menys interessant" sinó una dificultat important és no saber donar resposta a les
demandes "teòriques/metodològiques" del doctorand En el meu cas, la tutorització on-line. Que el
doctorand no respongui a les expectatives. Em preocupa que la cooperació mútua amb el
doctorand no funcioni bé. Aspectes emocionals del doctorand i aspectes no previstos. El volum de
revisions que cal fer si vols acompanyar des del màxim compromís. La solució de les traves
burocràtiques; el poc reconeixement acadèmic que té Les successives correccions del manuscrit La
manca de temps Quan el treball del doctorand no és continu i passa per alts i baixos

Les reunions
• Freqüència
• Finalitat/ format
• Rols:
– Abans de les reunions:
• Clarificar els dubtes I el procés seguit per resoldre’ls
• Definir els punts a tractar

– Durant:
• Prendre notes o registres
• Mostrar les solucions explorades
• Planificar els passos a seguir

– Després:
• Fixar I compartir els acords

•

Els diaris

El feedback, guiatge i orientació
• Més enfocat a estratègies que a solucions
– Què has fet (davant d’un dubte, problema)?Quines
solucions has explorat? Per què?
– Com ho has fet?
– Has pensat en….?

• Més enfocat a processos que a productes
– Escriptura i lectura (Planificar els textos; anàlisi
d’esborranys)
– Anàlisi de dades (anàlisi de decisions)

La direcció al llarg de la trajectòria?
Dirigir una tesi és un procés

Característiques específiques

• Relacional
• D’aprenentatge
• De socialització

• En contextos acadèmics
• Rol professional
• Dinàmic (diferents trajectòries)

La nostra experiència

INCIDENTS
Descriu un màxim de 3 incidents amb els que t’hagis trobat (o et preocupi
trobar-te) en relació al procés de supervisió de tesis:
Relació
• La relació que s'estableix amb el doctorand. En el meu cas, la diferència d'edat. Jo sóc força més jove.
Haver de "dirigir"/"pautar" molt al doctorand a conseqüència de la seva dispersió. Tant la co-directora com jo
intentem concretar molt els nostres missatges però de vegades ens trobem que el doctorand no ens acaba
d'entendre. Podria ser per la diferència cultural?
El no saber fins on ha d'arribar l'ajut del director. Trobar els límits.
• Bona coordinació "a tres" (quan hi ha co-director) (no m'hi he trobat).
• El doctorand que no segueix les teves indicacions (i que no et diu que no les segueix).
Abandonament, desgast, pèrdua de sentit
• que després de mesos de treball el doctorant acabi abandonant per motius personals;
• que un cop defensada la tesi, el doctorant no tingui "ganes" d'explotar-la publicant.
• La doctoranda abandona
• La tesi no avança: poc treball continu, bloqueig del doctorand
Qualitat final
• Haver dirigit alguna tesi per "compromís" amb poc valor científic (al meu entendre).
• Que el resultat no tingui la qualitat esperada (i haver de defensar-lo davant tercers).

INCIDENTS
Descriu un màxim de 3 incidents amb els que t’hagis trobat (o et preocupi
trobar-te) en relació al procés de supervisió de tesis:
Competències supervisor
• El no saber donar resposta a qüestions teòriques o metodològiques i, sense voler (o volent) portar-ho al teu
"terreny".
• No tenir prou coneixement de l'àrea (de coneixement).
• No saber de metodologia.
• No poder contestar una pregunta.
• No saber respondre les expectatives del doctorant
• No poder trobar el marc teòric clau. Sempre tinc por que se’m passi algun detall metodològic.
Competències del doctorand
• Competència documental o digital instrumental del doctorand (qüestions tècniques importants); qüestions
metodològiques (no previstes inicialment o en el propi plantejament); vessant emocional (per altra banda,
molt normal i que fa tirar terminis establerts);
• Algun doctorand que m'ha necessitat massa al seu costat a l'hora de posar en marxa el treball de camp
(entrevistes, ús d'eines d'anàlisi,...)
• El doctorand no acaba d'entendre el que vol dir fer una tesi doctoral, les seves concepcions sobre la recerca
• Dificultats serioses en l'escriptura acadèmica

Incidents i dificultats
Diaris dels estudiants:
https://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/professionaldevelopment/arena-open/research-supervision/phd-diaries
Entrevistes a estudiants que ja han acabat el doctorat:
https://www.ucl.ac.uk/careers/resources/casestudies/researchers
Vídeos IC en la supervisió de la tesis doctoral:
https://www.researcher-identity.com/blog/category/Videos
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