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Curs de formació

La supervisió de la tesi doctoral.

Com prevenir i encarar problemes i incidents.

Benvinguts i benvingudes
• Per què un curs adreçat a supervisors/es?
• El punt de par,da:
– Recerca internacional sobre doctoral supervision
– La nostra recerca:
• FINS: www.ﬁns-ridss.com
• REDES: www.redes-id.com/cues,onari
• RID-SSISS: hMps://www.researcher-iden,ty.com/

Guió del curs
1. Les nostres experiències com a supervisors:
radiograﬁa inicial
2. El doctorat: un trajecte molt especial
3. Els estudiants de doctorat del segle XXI
4. Els supervisors de doctorat del segle XXI
5. Estratègies perquè el trajecte sigui exitós
6. Incidents i diﬁcultats més freqüents:
estratègies d’afrontament

Radiograﬁa inicial
• Resultats del qües,onari inicial

Radiograﬁa inicial

Disciplina

Resultats del
qües,onari inicial (n=12)

Didàc,ca de la
matemà,ca
8%

9%

8%

Farmacologia

9%

8%

8%

Pedagogia Social
Psicologia

Has dirigit o estàs dirigint
alguna tesi doctoral?

Psicologia i Educación
social i Treball social

50%

Psicologia i Logopedia

Quant temps fa que supervises tesis doctorals?
Sí

17%

25%

Menys de dos anys
Entre dos i quatre anys

100%

Entre quatre i sis anys

17%

Ente 6 i 8 anys
16%

25%

Més de 8 anys

8%

Quantes d'aquestes
tesis han ﬁnalitzat?

Cap

8%
8%

Dues
Cinc
Sis

25%

Quantes tesis dirigeixes
actualment?

Una

34%

17%

17%

Totes

8%
Cap
Una

8%

Dues
42%
25%

Tres
Quatre

La majoria de les que
estàs dirigint actualment
en quin format són?

8%
8%

Monograﬁa
50%

34%

De les que estàs dirigint
actualment, quantes són
en un format de codirecció?

Compilació d'ar,cles
Recerca
Encara no ho sé

8%
8%

25%

Cap
Una
Dues

17%

Tres
8%

Quatre
34%

Totes

Quina és la freqüència de
reunions o tutories amb
els teus estudiants de
doctorat?

Quinzenal

17%

25%
Mensual

17%

Bimensual o
trimestral
Depèn/ variable

41%

Què
determina
aquesta
freqüència?

Demanada de
l'estudiant de doctorat

8%
8%

Demanda del
supervisor

17%
59%

Calendari deﬁnit a
l'inici
Depèn del moment

8%
Demanda de
l'estudiant i calendari

Habitualment les teves tutories de supervisió són...

8%
Individuals; només
amb un doctorand.
Individuals i
col·lec,ves
92%

El doctorat: un trajecte molt especial
• Canvi d’iden,tat. Diferent en funció de:
– Tipus de doctorat
– Caracterís,ques del doctorand
– Fase de la trajectòria doctoral

El doctorat: un trajecte molt especial
•

Fase Pre-doctorat:
–
–
–
–

•

Fase Inicial (1r curs): des de la matrícula de l’estudiant de doctorat a l’aprovació del
projecte de recerca.
–
–
–
–
–

•

Desenvolupament de la recerca
Inclusió en l’àmbit cienqﬁc
Primera conferència: pòster i comunicació
Primer ar,cle
Primer feedback i resposta als revisors
Planiﬁcació i realització d’una estada

Fase Final: des de la ﬁnalització del procés de recollida i anàlisis de dades a la defensa.
–
–

•

Elecció dels membres de la comissió de seguiment (possibles membres del tribunal)
Par,cipació en el grup de recerca
Col·laborar en algun ar,cle
Disseny i elaboració del Projecte de Recerca
Reﬂexionar sobre les opcions per realitzar una estada

Fase Inter-Mitja (2n curs): des de l’aprovació del projecte de recerca a la ﬁnalització
del procés de recollida i anàlisi de dades.
–
–
–
–
–
–

•

Selecció del doctorand / supervisor
Primera reunió / entrevista:
• Compar,r percepcions, expecta,ves i propòsit del doctorat
• Contracte de treball
Selecció del tema
Col·laboració en el grup de recerca (pràc,ques; període de prova)

Elecció del tribunal
Career development

Fase Post-doctorat:
– (...)

Els estudiants de doctorat del segle
XXI
• Noves demandes acadèmiques
– Temps limitat per acabar el doctorat
– Seguiment individualitzat ac,vitats forma,ves
– Publicació durant els estudis de doctorat

• Canvis en el perﬁl inves,gador
– Recerca adreçada als reptes de la societat (nous
formats de doctorat)

– Alta mobilitat I internacionalització
– Incertesa laboral (risk career)

Els estudiants de doctorat del segle
XXI
• Canvis en els outputs i productes
– Tesi? Monograﬁa? Compilació ar,cles?
– Publicacions? Coautoria?
– Propostes alterna,ves?

• Canvis en els processos
– Qui tria el tema de la tesi?
– Escriptura col·labora,va?
– Qui decideix les estades?
– Més d’un supervisor?

• Canvis iden,taris
– D’estudiant a col·laborador?

Els estudiants de doctorat del segle
XXI
• Principals diﬁcultats (percepcions estudiants)
– Escriptura cienqﬁca i comunicació acadèmica
– Supervisió
• Formació per als nous reptes
•
•
•
•
•
•
•

Escriptura cienqﬁca
Supervisió (canvis, noves formes de supervisió)
Qües,ons è,ques
Creació de trajectòries individualitzades
Xarxa de suports
Xarxa de contactes
Balanç entre la vida acadèmica I la vida personal

www.redes-id.com/cues,onario

Els supervisors de doctorat del segle
XXI
• Estudiants de doctorat amb trajectòries d’èxit
• Experiències amb els seus supervisors
variades:
– Basades en l’autonomia i els productes
– Menys internacionals
– Menys demandes i més clares

• Absència de formació
• Procés força individual

Una relació diàdica?

Una mirada comunitària…
que encara complica més les coses

Suport d’altres inves,gadors de la
comunitat cienqﬁca
Ajuda
•
•
•
•

Sen,ment de per,nença
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
Produc,vitat
Freqüència alta de supervisió
Sa,sfacció
Codi è,c

Diﬁculta
•
•
•
•
•

Sen,r-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 qües,ons
è,ques
–
–
–
–
–
–
–

Més risc de burnout
Menys sa,sfacció i implicació en la recerca
Abandonament
Allargament dels estudis
Menys produc,vitat
Falta d’interès
Comportaments poc è,cs

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, submiMed; McAlpine & Admundsen. 2016

Estratègies perquè el trajecte sigui exitós:
Resultats de la recerca

Ajuda
• Freqüència
• Expecta,ves compar,des
(objec,us, relació, recursos)
• Feedback construc,u i suport
• Més d’un supervisor
–
–
–
–
–
–

Menys risc abandonament
Defensa a temps
Sa,sfacció estudiants
Implicació en la recerca
Menys estrès i burnout
Més produc,vitat

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

Abandonament
Allargament dels estudis
Poca sa,sfacció
Poc interès per la recerca
Més risc de burnout
Poca produc,vitat

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 inves,gador:
– Canvis en els rols
– Canvis en l’asimetria
– Canvis en l’autonomia

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

Expecta,ves

Expecta,ves
• Què esperem d’un
estudiant de doctorat?

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

“que es3gui disponible quan el necessi3”
“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 cien;ﬁc””
“Que em guiï i m’orien3”
“que resolgui els meus dubtes”
“que 3ngui les idees clares”
“que no canviï d’idea sobre la recerca”
“que respec3 els meus interessos i punts de
vista”
“que sigui empà3c/a”
“que sigui sincer”
“que sigui comprensiu”
“que digui pacient”
“…”

Quines són les caracterís8ques que consideres que hauria de tenir el

“doctorand ideal”?

Quines són les caracterís8ques 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
Objec,us clars des d'un principi de la tesi a realitzar i un bona visualització de les diferents parts
que ,ndrà. 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 cienqﬁca 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 es,l de
presentació adient a la qualitat del con,ngut.
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
perme,n que sigui autònom, donant marge perquè sigui el doctorand qui prengui les seves
decisions. En deﬁni,va entenc l'acompanyament com estar al costat amb criteri sense ser
direc,u 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 inves,gació possible, en funció
de les capacitats i circumstàncies del doctorand. El que és un acompanyament Con,nu

Què és el que consideres més interessant i posi8u de la direcció de tesis doctorals?
La reﬂexió conjunta. Més interessant: acompanyar el procés d'aprenentatge i de recerca en
temà,ques aﬁns a la meva
Més posi,u: 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
construc,va. 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 con,ngut de la tesi). Aprendre de les ac,tuds i habilitats del propi doctorand(a). Procés
d'aprenentatge compar,t. 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
par,r del treball del doctorant i de la supervisió del director El diàleg i la reﬂexió compar,da amb
el doctorand sobre les diferents parts de la Tesi (tema, pregunta de inves,gació, 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 nega8u 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
"nega,u 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 expecta,ves. 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
burocrà,ques; el poc reconeixement acadèmic que té Les successives correccions del manuscrit La
manca de temps Quan el treball del doctorand no és con,nu i passa per alts i baixos

Les reunions
• Frecuencia
• 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 compar,r 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

Caracterís8ques 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 sen8t
• que després de mesos de treball el doctorant acabi abandonant per mo,us personals;
• que un cop defensada la tesi, el doctorant no ,ngui "ganes" d'explotar-la publicant.
• La doctoranda abandona
• La tesi no avança: poc treball con,nu, bloqueig del doctorand
Qualitat ﬁnal
• Haver dirigit alguna tesi per "compromís" amb poc valor cienqﬁc (al meu entendre).
• Que el resultat no ,ngui 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 qües,ons 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 expecta,ves del doctorant
• No poder trobar el marc teòric clau. Sempre ,nc por que se’m passi algun detall metodològic.
Competències del doctorand
• Competència documental o digital instrumental del doctorand (qües,ons tècniques importants); qües,ons
metodològiques (no previstes inicialment o en el propi plantejament); vessant emocional (per altra banda,
molt normal i que fa ,rar 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:
hMps://www.ucl.ac.uk/teaching-learning/professionaldevelopment/arena-open/research-supervision/phd-diaries
Entrevistes a estudiants que ja han acabat el doctorat:
hMp://www.ucl.ac.uk/careers/specialistsupport/researchers
Vídeos IC en la supervisió de la tesis doctoral:
hMps://www.cri,c-edu.com
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Més referències
• hMps://www.mcgill.ca/edu-ecp/lynn-mcalpine
• hMps://
researchondoctoraleduca,on.wordpress.com
• hMp://recerca.blanquerna.edu/estrategiaslectura-escritura-academica/en/ul,mos-5anos/

