
ENQUESTA a les
DOCTORANDES i DOCTORANDS
de la UAB 2011
Presentació de Resultats amb motiu de les

II Xerrades per Doctorandes i Doctorands

doctorandsuab.wordpress.com



DADES A GRANS TRETS...
CARACTERÍSTIQUES DE LES PERSONES QUE ENS HAN RESPOST L’ENQUESTA

Total: 259



SITUACIÓ RESPECTE COBRAR I PAGAR...

FONTS D’INGRESSOS:

¼MOLT 
PRECARIS



SITUACIÓ RESPECTE COBRAR I PAGAR...

PAGAMENT MATRÍCULA:

 Professionalització??!



SITUACIÓ RESPECTE COBRAR I PAGAR...

PAGAMENT MATRÍCULA EXTRACOMUNITARI/ES:

Discrecionalitat,
Discriminació ...



SITUACIÓ RESPECTE COBRAR I PAGAR...

RETALLADA 5%:

??!!



SITUACIÓ RESPECTE COBRAR I PAGAR...

TAXA 40 EUR:



PROBLEMÀTIQUES IDENTIFICADES



PROBLEMÀTIQUES IDENTIFICADES

QÜESTIONS ECONÒMIQUES

PÈRDUA PODER ADQUISITIU 
/ ABUSOS

•Tiquets restaurant
•No pujada IRPF 
•Congelació beca FPU des de 2007 
•Taxes antic doctorat
•Desigualtat devolució 400 euros PIF 
becari respecte no becari
•Taxa de doctorat (sense obtenir res o 
poc a canvi) 
•Augment taxamatrícula
•Tarifes (del bar, per exemple)

EXTRACOMUNITARI
S

•Taxes doctorands
extracomunitaris
•Cobrament de 
l'homologació del títol a 
extracomunitaris (conveni
de l'Haia contrari a això) 
•Extracomunitaris ‐
escassetat beques



PROBLEMÀTIQUES IDENTIFICADES
ESTATUS DOCTORANDS

•Docència ‐ obligatorietat
•No cotització durant els dos primers
anys
•Desigualtats becaris/no becaris
•Reconeixement dels doctorands
•Integració dels doctorands ‐manca 
de sentit de comunitat
•Abús en la direcció de tesi
•Estatus doctorands/es ‐manca de 
drets

FUNCIONAMENT

•Seguiment aplicació Llei
Ciència
•Durada de  la tesi
•Incompatibilitat feina / 
doctorat (assistència seminaris) 
•Seguiment directors de tesi
•Formació durant el doctorat ‐
poca i dolenta
•Manca de treball de grup

INFRASTRUCTURA I SERVEIS

•Manca beques SIM 
•Precarietat becaris de centres 
adscrits [no reducció SIM; pagament
consulta CAP; pagament 400 euros] 
•Manca d'instal∙lacions per a 
doctorands/es (amb/sense beca) 
•Transport públic
•Aparcament
•Accés serveis d’Informàtica / 
biblioteca

ALTRES
•Exclusió doctorands de beques col∙laboració
•Poques demandes dels extracomunitaris en les negociacions
•Sortides professionals ‐ perspectiva de futur
•Conseqüències negatives de no seguir les línies de recerca del departament
•Ineficiència Escola de Postgrau
•Manca d'informació institucional sobre mesures que afecten doctorands/es
•Renovació permís de residència extracomunitaris amb família [preu, dificultats, tracte, etc.]



POSSIBLES SOLUCIONS

Propostes econòmiques

•No retallades a doctorands/es 
•Reclamar que l'escala s'apliqui de manera gradual tal com s'ha aplicat al funcionariat
•Reconsideració taxa extracomunitaris
•Pagament taxa equitatiu becaris/no becaris
•Equiparació condicions dels doctorands del Campus a les dels doctorands de la UAB 
•Finançament assistència a conferències per a no becaris
•Tiquets restaurant ‐ devolució retroctiva
•Devolució retroactiva de la pujada de l'IRPF no aplicada 
•Control despeses del professorat (viatges 1a classe, etc.) 
•Pujada de remuneració beques ‐ Increment de sous
•Més beques PIF (gral) ‐Més beques per a extracomunitaris
•Devolució taxes (400 euros) 
•Cotització anys de beca 
•Servei gratuït de correcció/traducció de papers; Gratuïtat cursos d'idiomes
•Subvenció pública de les tarifes ‐ Subvenció del bitllet de transport públic a doctorands/es 
•Destinar diners de la matrícula a assistència congressos, beques i contractes



POSSIBLES SOLUCIONS

Futur – Sortides laborals

•Comunicació empreses; Buscar 
col∙laboració amb l'empresa privada 
•Oficina de seguiment i assessorament
de doctors/es 
•Borsa de feina per a doctors/es 
•Creació de beques vinculades a 
sortides laborals
•Vincular la universitat amb possibles
sortides professionals
•Organització de seminaris o cursos 
sobre l'orientació laboral, tallers per a 
millorar algunes habilitats transversals
•Potenciació real de la recerca 
•Potenciació estades a l'estranger

Canvis funcionament

•Fer aplicar els tractats internacionals
•Avaluació / Incentivació econòmica seguiment
directors de tesi
•Avaluació del grup d'investigació
•Treure requisit nivell C en les convocatòries
beques col∙laboració
•Informació pública sobre situació de 
doctorands programes antics sense tesina 
•Canvi de la persona encarregada cotuteles
internacionals
•Problematitzar i sol∙licitarmodificació de 
requeriments per renovació permís per
estudiants extracomunitaris amb família
•Residència extracomunitaris amb famílies ‐
que la universitat faci d'intermediari ‐ revisió
convenis i tractats, en especial de salut



POSSIBLES SOLUCIONS

Provisió d’infrastructures

•Despatxos per a no becaris [un espai
exclusiu reservat] 
•Aparcament ‐ reserva amb el personal 
de la UAB 
•Sales d’ordinadors específiques, potents
(centres de càlcul per processos
complicats i llargs)
•Facilitar canals de difusió del 
coneixement que generem fora dels
àmbits acadèmics.

Acció col∙lectiva

•Mobilització col∙lectiva
•Comissió independent per recollir
problemes doctorands/es 
•Unir esforços amb altres col∙lectius de la 
UAB (problema global) 
•Redacció de conveni col∙lectiu per a 
doctorands
•Mesures de força/amenaça ; Mesures de 
pressió
•Inclusió de les demandes dels
extracomunitaris
•Accions i esdeveniments de socialització
de doctorands/es (seminaris, etc.) Formació

•Cursos de capacitació docent / 
investigadora [redacció articles...]



Assemblea de Tercer Cicle
doctorandsuab.wordpress.com

groups.google.com/group/tercercicle


