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Preàmbul  

La Universitat Pompeu Fabra s’està consolidant com una 
universitari local com a nivell internacional. Així ho indiquen els estudis i publicacions especialitzades que 
apareixen de forma recurrent que analitzen les institucions d’ensenyament superior. Els estudis de 
doctorat són un dels actius més importants que tenen institucions com la nostra i sovint no reben l’atenció 
que mereixen des d’un punt de vista estratègic en recerca. La seva organització i estructuració en forma 
de programes, les reformes legals constants a que ha esta
de qualitat –o excel·lència-, el seu finançament i sostenibilitat, el retorn social esperat i llunyania (o 
proximitat) pel que fa al sector privat són alguns aspectes que preocupen als responsables universitaris.  
És habitual trobar programes puntuals 
permeti diagnosticar els problemes que està patint i 
actuacions que permetin posar-los en valor i

Així, tot just ara fa un any, l’equip de direcció
la inserció laboral dels nostres doctors. 
l’Escola de Doctorat de la UPF, 
disposen de la Mención hacia la Excelencia del Ministerio
industrial de la Generalitat de Catalunya
miler de doctors UPF que des de l’any 1990

Esperem que la lectura d’aquest anàlisi us sigui d’utilitat, us convidi a la reflexió al voltant 
col·lectiu tan important que anomenem “PhD Alumni”
dignificar els programes formatius del que s’espera sigui la elit intel·lectual del país. 

Barcelona, octubre del 2012 
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La Universitat Pompeu Fabra s’està consolidant com una research university tant dins del sistema 
internacional. Així ho indiquen els estudis i publicacions especialitzades que 

apareixen de forma recurrent que analitzen les institucions d’ensenyament superior. Els estudis de 
tius més importants que tenen institucions com la nostra i sovint no reben l’atenció 

que mereixen des d’un punt de vista estratègic en recerca. La seva organització i estructuració en forma 
de programes, les reformes legals constants a que ha estat sotmès els darrers temps

, el seu finançament i sostenibilitat, el retorn social esperat i llunyania (o 
proximitat) pel que fa al sector privat són alguns aspectes que preocupen als responsables universitaris.  

puntuals de millora que rarament disposen d’una base suficient d’anàlisi que 
permeti diagnosticar els problemes que està patint i encerti en dibuixar escenaris de possibles solucions o 

los en valor i reorientar-los en funció dels objectius establerts.

Així, tot just ara fa un any, l’equip de direcció de la UPF va aprovar la realització d’un estudi a fons sobre 
doctors. Durant l’estudi, com ja hem comentat abans, 

l’Escola de Doctorat de la UPF, hem verificat favorablement tots els programes de la UPF,  
hacia la Excelencia del Ministerio, i dos d’ells participen en el pilot de d

de Catalunya. En aquest període hem pogut analitzar la realitat de prop d’un 
octors UPF que des de l’any 1990 estan en plena activitat professional. 

Esperem que la lectura d’aquest anàlisi us sigui d’utilitat, us convidi a la reflexió al voltant 
rtant que anomenem “PhD Alumni” i contribueixi a donar a conèixer encara més i a 

dignificar els programes formatius del que s’espera sigui la elit intel·lectual del país.  

Dr. Miquel Oliver, Vicerector de Qualitat i Estratègia Institucional

Dra. Olga Valverde, Vicerectora de Postgrau i Doctorat
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tius més importants que tenen institucions com la nostra i sovint no reben l’atenció 

que mereixen des d’un punt de vista estratègic en recerca. La seva organització i estructuració en forma 
els darrers temps, els segells oficials 

, el seu finançament i sostenibilitat, el retorn social esperat i llunyania (o 
proximitat) pel que fa al sector privat són alguns aspectes que preocupen als responsables universitaris.  
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IÓ LABORAL DELS DOCTORS DE LA UPF 
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Introducció 

La Universitat Pompeu Fabra ha començat a generar un nombre de doctors important
dimensió, i és la institució que opta obertament per la no contractació dels mateixos com a part de la seva 
política de professorat. Un estudi d’inserció laboral dels doctors a Catalunya, fet per AQU l’any 2008
apunta que la nostra Universitat va formar doctors amb títol d’accés diferent de la UPF en un 81,6% del 
total a diferència del sistema on només es del 25,6%. Durant el curs 2011
les 1.000 tesis doctorals defensades des del seus inicis. Hem aprofitat 
societat una visió del doctorat que ajudi a prestigiar
laboral.  

Hem articulat aquest estudi fent una visió general dels resultats 
evitant fer mencions específiques per programes
dels doctors més joves, entenent que han presentat el doctorat posteriorment al 2005 i que encara 
considerem estan en plena fase de consolidació 
amb tesi doctoral defensada abans del 2005,
en disposar de més anys de professió post

També hem dedicat especial atenció al factor d’interna
aspectes de la inserció laboral en funció de la procedència geogràfica dels propis doctors. Aquest 
aspectes és clau per poder iniciar accions d’internacionalització tant a nivell de captació de nous 
estudiants com de mobilitat pre i postdoctoral.  

Posteriorment presentem les dades programa a programa, amb una primera anàlisi feta des d’una òptica 
de serveis centrals però convidant als responsables de cada Departament o Institut a fer
valoració més profunda i que es tradueixi en l’acord d’accions de millora o actuacions que permetin 
enfocar els aspectes menys clars dels seus doctorats. Pensem que serà d’especial interès a l’hora de fer 
el seguiment dels doctorats a que ens hem compromès un cop han es
onada del procés de reforma universitària europea. 

Metodològicament l’estudi s’ha basat en l’enquesta que AQU fa periòdicament als doctors catalans amb la 
diferència que hem prescindit d’un bloc de qüestions molt lligades a aspectes acadèmics dels programes 
que perden el sentit especialment en doctors que 
l’estudi ens ha permès reconstruir informació dels doctors UPF en un esforç considerable que ha permès 
tenir èxit en la fase de recollida d’informació. La recollida s’ha fet a través d’una enquesta el

                                                          
1 http://www.aqu.cat/insercio/doctors/2008.html
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La Universitat Pompeu Fabra ha començat a generar un nombre de doctors important
dimensió, i és la institució que opta obertament per la no contractació dels mateixos com a part de la seva 
política de professorat. Un estudi d’inserció laboral dels doctors a Catalunya, fet per AQU l’any 2008

rsitat va formar doctors amb títol d’accés diferent de la UPF en un 81,6% del 
total a diferència del sistema on només es del 25,6%. Durant el curs 2011-12 la UPF ha assolit la fita de 
les 1.000 tesis doctorals defensades des del seus inicis. Hem aprofitat aquesta efemèride per oferir a la 
societat una visió del doctorat que ajudi a prestigiar-lo socialment a través d’aquest estudi d’inserció 

Hem articulat aquest estudi fent una visió general dels resultats agregats per a tots els doctors UPF
evitant fer mencions específiques per programes. Únicament hem segregat,  en alguns anàlisis
dels doctors més joves, entenent que han presentat el doctorat posteriorment al 2005 i que encara 
considerem estan en plena fase de consolidació laboral. En l’altra pol trobem els doctors
amb tesi doctoral defensada abans del 2005, que probablement han assolit ja una maduresa professional 
en disposar de més anys de professió post-tesi.  

em dedicat especial atenció al factor d’internacionalització de l’estudi, analitzant diferents 
aspectes de la inserció laboral en funció de la procedència geogràfica dels propis doctors. Aquest 
aspectes és clau per poder iniciar accions d’internacionalització tant a nivell de captació de nous 

s com de mobilitat pre i postdoctoral.   

Posteriorment presentem les dades programa a programa, amb una primera anàlisi feta des d’una òptica 
però convidant als responsables de cada Departament o Institut a fer

i que es tradueixi en l’acord d’accions de millora o actuacions que permetin 
enfocar els aspectes menys clars dels seus doctorats. Pensem que serà d’especial interès a l’hora de fer 
el seguiment dels doctorats a que ens hem compromès un cop han estat verificats i entrats en la darrera 
onada del procés de reforma universitària europea.  

Metodològicament l’estudi s’ha basat en l’enquesta que AQU fa periòdicament als doctors catalans amb la 
diferència que hem prescindit d’un bloc de qüestions molt lligades a aspectes acadèmics dels programes 
que perden el sentit especialment en doctors que fa anys que han presentat la tesis. En una primera fase 
l’estudi ens ha permès reconstruir informació dels doctors UPF en un esforç considerable que ha permès 
tenir èxit en la fase de recollida d’informació. La recollida s’ha fet a través d’una enquesta el

                   
http://www.aqu.cat/insercio/doctors/2008.html  
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La Universitat Pompeu Fabra ha començat a generar un nombre de doctors important, donada la seva 
dimensió, i és la institució que opta obertament per la no contractació dels mateixos com a part de la seva 
política de professorat. Un estudi d’inserció laboral dels doctors a Catalunya, fet per AQU l’any 20081, 

rsitat va formar doctors amb títol d’accés diferent de la UPF en un 81,6% del 
12 la UPF ha assolit la fita de 

aquesta efemèride per oferir a la 
lo socialment a través d’aquest estudi d’inserció 

 

agregats per a tots els doctors UPF, 
en alguns anàlisis, les dades 

dels doctors més joves, entenent que han presentat el doctorat posteriorment al 2005 i que encara 
En l’altra pol trobem els doctors ‘menys joves’, 

que probablement han assolit ja una maduresa professional 

cionalització de l’estudi, analitzant diferents 
aspectes de la inserció laboral en funció de la procedència geogràfica dels propis doctors. Aquest 
aspectes és clau per poder iniciar accions d’internacionalització tant a nivell de captació de nous 

Posteriorment presentem les dades programa a programa, amb una primera anàlisi feta des d’una òptica 
però convidant als responsables de cada Departament o Institut a fer-ne la seva 

i que es tradueixi en l’acord d’accions de millora o actuacions que permetin 
enfocar els aspectes menys clars dels seus doctorats. Pensem que serà d’especial interès a l’hora de fer 

tat verificats i entrats en la darrera 

Metodològicament l’estudi s’ha basat en l’enquesta que AQU fa periòdicament als doctors catalans amb la 
diferència que hem prescindit d’un bloc de qüestions molt lligades a aspectes acadèmics dels programes 

fa anys que han presentat la tesis. En una primera fase 
l’estudi ens ha permès reconstruir informació dels doctors UPF en un esforç considerable que ha permès 
tenir èxit en la fase de recollida d’informació. La recollida s’ha fet a través d’una enquesta electrònica, i 
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una crida a la participació per part del rector a través d’un missatge personal. Aquest fet, juntament amb la 
comunicació bilingüe utilitzada ens ha permès captar informació dels nostres doctors que són o estan a 
l’estranger, fent-lo encara més extens i interessant. Posteriorment l’anàlisi s’ha fet a casa, per part de la 
UEPA amb les aportacions del servei de Postgrau.

Agraïments 

Aquí cal agrair a un grup nombrós de persones l’esforç realitzat que ens permet tenir aquest estudi, únic 
fins allà on sabem. Primer de tot als 399 doctors UPF que han respost el qüestionari, aportant la 
informació necessària per poder conèixer la seva situació laboral. A continuació l’esforç de la U
d’Estudis Planificació i Avaluació (UEPA)
esforç important arribant a totes les Secretaries de Departament, Institut i Rectorat per recollir
processar la informació primera referida als doctors, especialment els més antics.
de la Unitat d’Informació i Projecció Institucionals (UIPI) per participar en la preparació de l’enquesta i 
comunicacions associades. 

Cal estendre l’agraïment també a l’AQU que ha participat indirectament amb tres ingredients fonam
el primer proporcionant la metodologia utilitzada; el segon, aportant 
evitat duplicar feina i molestar a alguns doctors en el procés de recollida; i finalment amb l’assessorament 
personal en el moment de generar

Anàlisi de la inserció laboral dels doctors de la UPF 

L’estudi avarca un important nombre d’aspectes clau dels doctors de la UPF. En primer lloc cal observar 
les dades des d’un aspecte merame
rellevant poden aportar. Tal com s’ha esmentat amb anterioritat s’han obtingut un total de 399 respostes, 
aquestes respostes es reparteixen per pr
de cada departament depèn sobretot de la dimensió d’aquest i del nombre de doctors que han obtingut el 
títol, que està estretament relacionant amb el temps que fa que està implantat el programa. 

Aquesta distribució percentual de docto
les dades de doctors per departament amb l’excepció dels departaments d’Humanitats, que té el 6,3% de 
totes els doctors de la UPF enlloc del 12,5% i de Traducció que té el 8,36% de tots els d
4,5% que apareix a l’enquesta. La resta de departaments tenen un marge diferencial sensiblement 
inferior. La majoria de les respostes són de doctors que han acabat la tesi amb posterioritat al 2005 ja que 

Comunicació
7%

Biomedicina

Distribució respostes
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una crida a la participació per part del rector a través d’un missatge personal. Aquest fet, juntament amb la 
comunicació bilingüe utilitzada ens ha permès captar informació dels nostres doctors que són o estan a 

s extens i interessant. Posteriorment l’anàlisi s’ha fet a casa, per part de la 
UEPA amb les aportacions del servei de Postgrau. 

Aquí cal agrair a un grup nombrós de persones l’esforç realitzat que ens permet tenir aquest estudi, únic 
on sabem. Primer de tot als 399 doctors UPF que han respost el qüestionari, aportant la 

informació necessària per poder conèixer la seva situació laboral. A continuació l’esforç de la U
valuació (UEPA) i la Oficina de Postgrau i Doctorat que s’han coordinat 

totes les Secretaries de Departament, Institut i Rectorat per recollir
processar la informació primera referida als doctors, especialment els més antics. I al Gabinet Lingüistic 
de la Unitat d’Informació i Projecció Institucionals (UIPI) per participar en la preparació de l’enquesta i 

a l’AQU que ha participat indirectament amb tres ingredients fonam
el primer proporcionant la metodologia utilitzada; el segon, aportant dades del seu darrer sondeig 
evitat duplicar feina i molestar a alguns doctors en el procés de recollida; i finalment amb l’assessorament 

en el moment de generar l’anàlisi final aprofitant la seva experiència en aquest camp.

Anàlisi de la inserció laboral dels doctors de la UPF  

L’estudi avarca un important nombre d’aspectes clau dels doctors de la UPF. En primer lloc cal observar 
les dades des d’un aspecte merament descriptiu per tal de conèixer de primera mà quina informació 
rellevant poden aportar. Tal com s’ha esmentat amb anterioritat s’han obtingut un total de 399 respostes, 
aquestes respostes es reparteixen per programa de forma desigual. La varietat en el n
de cada departament depèn sobretot de la dimensió d’aquest i del nombre de doctors que han obtingut el 
títol, que està estretament relacionant amb el temps que fa que està implantat el programa. 

Aquesta distribució percentual de doctors que han respost l’enquesta  per departament és molt similar a 
les dades de doctors per departament amb l’excepció dels departaments d’Humanitats, que té el 6,3% de 
totes els doctors de la UPF enlloc del 12,5% i de Traducció que té el 8,36% de tots els d
4,5% que apareix a l’enquesta. La resta de departaments tenen un marge diferencial sensiblement 

La majoria de les respostes són de doctors que han acabat la tesi amb posterioritat al 2005 ja que 
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una crida a la participació per part del rector a través d’un missatge personal. Aquest fet, juntament amb la 
comunicació bilingüe utilitzada ens ha permès captar informació dels nostres doctors que són o estan a 

s extens i interessant. Posteriorment l’anàlisi s’ha fet a casa, per part de la 

Aquí cal agrair a un grup nombrós de persones l’esforç realitzat que ens permet tenir aquest estudi, únic 
on sabem. Primer de tot als 399 doctors UPF que han respost el qüestionari, aportant la 

informació necessària per poder conèixer la seva situació laboral. A continuació l’esforç de la Unitat 
que s’han coordinat en un 

totes les Secretaries de Departament, Institut i Rectorat per recollir, validar i 
I al Gabinet Lingüistic 

de la Unitat d’Informació i Projecció Institucionals (UIPI) per participar en la preparació de l’enquesta i 

a l’AQU que ha participat indirectament amb tres ingredients fonamentals: 
dades del seu darrer sondeig que han 

evitat duplicar feina i molestar a alguns doctors en el procés de recollida; i finalment amb l’assessorament 
l’anàlisi final aprofitant la seva experiència en aquest camp. 

L’estudi avarca un important nombre d’aspectes clau dels doctors de la UPF. En primer lloc cal observar 
nt descriptiu per tal de conèixer de primera mà quina informació 

rellevant poden aportar. Tal com s’ha esmentat amb anterioritat s’han obtingut un total de 399 respostes, 
. La varietat en el nombre de respostes 

de cada departament depèn sobretot de la dimensió d’aquest i del nombre de doctors que han obtingut el 
títol, que està estretament relacionant amb el temps que fa que està implantat el programa.  

 

rs que han respost l’enquesta  per departament és molt similar a 
les dades de doctors per departament amb l’excepció dels departaments d’Humanitats, que té el 6,3% de 
totes els doctors de la UPF enlloc del 12,5% i de Traducció que té el 8,36% de tots els doctors enlloc del 
4,5% que apareix a l’enquesta. La resta de departaments tenen un marge diferencial sensiblement 

La majoria de les respostes són de doctors que han acabat la tesi amb posterioritat al 2005 ja que 



 

són els que més fàcilment s’ha po
UPF. 

La distribució dels estudiants a partir de lloc geogràfic on van obtenir el títol que els donava accés al 
doctorat mostra un elevat pes d’estudiants graduats a la província de 
graduats de la resta de Catalunya i d’Espanya, que únicament representen el 8,4% del total dels doctors 
de la UPF. El pes dels  doctors que s’havien graduat fora d’Espanya són un, no gens menyspreable, 
23,2% (veure taula 1.2).  

Aquestes dades marquen que tot i que hi ha un 23,1% de doctorands que s’han graduat vinguts de fora, 
una gran proporció segueix essent de Barcelona, ha captat molt pocs estudiants de la resta de Catalunya i 
de la resta d’Espanya i aquesta és una 

Una de les dades més positives de l’estudi, és que 
d’abril de 2012 , aquesta dada és molt positiva i és una de les més interessants de l’estu
compte l’actual conjuntura laboral de l’Estat espanyol i de Catalunya a l’abril de 2012 i confirma que 
doctors tenen una taxa d’activitat molt superior a la mitjana
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són els que més fàcilment s’ha pogut contactar amb ells i són els anys en que més tesis s’han llegit a la 

 

La distribució dels estudiants a partir de lloc geogràfic on van obtenir el títol que els donava accés al 
doctorat mostra un elevat pes d’estudiants graduats a la província de Barcelona i un pes molt baix de 
graduats de la resta de Catalunya i d’Espanya, que únicament representen el 8,4% del total dels doctors 
de la UPF. El pes dels  doctors que s’havien graduat fora d’Espanya són un, no gens menyspreable, 

Aquestes dades marquen que tot i que hi ha un 23,1% de doctorands que s’han graduat vinguts de fora, 
una gran proporció segueix essent de Barcelona, ha captat molt pocs estudiants de la resta de Catalunya i 
de la resta d’Espanya i aquesta és una assignatura pendent per tal de comptar amb els millors estudiants.

Una de les dades més positives de l’estudi, és que el 96,2% dels doctors de la UPF treballen al mes 
, aquesta dada és molt positiva i és una de les més interessants de l’estu

compte l’actual conjuntura laboral de l’Estat espanyol i de Catalunya a l’abril de 2012 i confirma que 
doctors tenen una taxa d’activitat molt superior a la mitjana . (veure taula 1.3). 
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gut contactar amb ells i són els anys en que més tesis s’han llegit a la 

La distribució dels estudiants a partir de lloc geogràfic on van obtenir el títol que els donava accés al 
Barcelona i un pes molt baix de 

graduats de la resta de Catalunya i d’Espanya, que únicament representen el 8,4% del total dels doctors 
de la UPF. El pes dels  doctors que s’havien graduat fora d’Espanya són un, no gens menyspreable, 

 

Aquestes dades marquen que tot i que hi ha un 23,1% de doctorands que s’han graduat vinguts de fora, 
una gran proporció segueix essent de Barcelona, ha captat molt pocs estudiants de la resta de Catalunya i 

assignatura pendent per tal de comptar amb els millors estudiants. 

el 96,2% dels doctors de la UPF treballen al mes 
, aquesta dada és molt positiva i és una de les més interessants de l’estudi tenint en 

compte l’actual conjuntura laboral de l’Estat espanyol i de Catalunya a l’abril de 2012 i confirma que els 

Barcelona



 

En una època de crisis com l’actual, 
garanteixen més d’un any de feina de manera continu ada. La taxa de temporalitat és molt més 
baixa que la mitjana espanyola i catalana.

La inserció laboral dels doctors de la UPF es concreta amb u
de treball , ja que representa una mica 
Aquest percentatge és molt elevat i queda complementat pel 22,3% dels doctors que treballen en centres 
de recerca. Únicament el 26,4% dels doctors treballen fora de l ’àmbit universitari o de la recerca
essent aquest, probablement, l’aspecte a millorar de la inserció laboral dels doctors, sobretot si es vol 
anar cap a la implantació de doctorats industrials. (Veure 
a la Universitat, el 83,3% ho fan a la Universitat pública (veure 
ja que la majoria de doctors de la UPF treballen a Espanya i la majoria de la Universitat espanyola é
pública. 
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Treballa actualment

31
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En una època de crisis com l’actual, el 74,4% dels d octors de la UPF té contractes que els 
garanteixen més d’un any de feina de manera continu ada. La taxa de temporalitat és molt més 
baixa que la mitjana espanyola i catalana.  (veure taula 1.15). 

La inserció laboral dels doctors de la UPF es concreta amb un important pes de la Universitat com a lloc 
, ja que representa una mica més del 50% dels llocs de treball dels doctors de l a UPF

Aquest percentatge és molt elevat i queda complementat pel 22,3% dels doctors que treballen en centres 
Únicament el 26,4% dels doctors treballen fora de l ’àmbit universitari o de la recerca

essent aquest, probablement, l’aspecte a millorar de la inserció laboral dels doctors, sobretot si es vol 
anar cap a la implantació de doctorats industrials. (Veure taula 1.4). Dels doctors de la UPF que treballen 
a la Universitat, el 83,3% ho fan a la Universitat pública (veure taula 1.5), aquesta dada no és sorprenent 
ja que la majoria de doctors de la UPF treballen a Espanya i la majoria de la Universitat espanyola é

Sí (o està de 
baixa o és 

becari)
96%

No aplica
1%
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47

227
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octors de la UPF té contractes que els 
garanteixen més d’un any de feina de manera continu ada. La taxa de temporalitat és molt més 

 

la Universitat com a lloc 
més del 50% dels llocs de treball dels doctors de l a UPF. 

Aquest percentatge és molt elevat i queda complementat pel 22,3% dels doctors que treballen en centres 
Únicament el 26,4% dels doctors treballen fora de l ’àmbit universitari o de la recerca , 

essent aquest, probablement, l’aspecte a millorar de la inserció laboral dels doctors, sobretot si es vol 
4). Dels doctors de la UPF que treballen 

5), aquesta dada no és sorprenent 
ja que la majoria de doctors de la UPF treballen a Espanya i la majoria de la Universitat espanyola és 

250



 

És important assenyalar que únicament en poc més d’un 50% dels doctors de la UPF  se’ls va 
requerir aquesta titulació per desenvolupar la seva  actual feina
demanava la seva titulació específica de grau, però no la n
Aquest fet assenyala que hi ha doctors que estan treballant en feines per les que estan sobre qualificats, o 
que no són coincidents amb la seva formació doctoral.

A l’analitzar la relació entre la necessitat de tenir el títol de doctor, en relació a la tipologia de contracte i el 
tipus de contracte, s’observa com en les feines on es requereix el títol de doctor hi predominen per sobre 
de l’esperat els contractes temporals i les beques, situació contrària als doctors que treballen en feines on 
el títol de doctor no és requerit. (Veure 
feines en que es requereix el requisit de ser doctor són a la Universita
que treballen a la Universitat, s’observa com hi ha uns valors lleugerament inferiors als esperats pel que fa 
als contractes fixes i d’autònom, que no és extensible als doctors que treballen a la Universitat, però que 
el seu títol de doctor no ha estat un requisit per la feina que tenen. (veure 
doctors UPF que treballen en el sector privat, tendeixen a tenir lleugerament una millor estabilitat 
contractual tot i que tenen una major tempora
van requerir el títol, que la tenen més baixa. (veure 

51,30%

A la universitat

Lloc on ha té/ha tingut la feina de major 

51,90%

31,60%

Tenir el títol de 
doctor

La seva titulació 
específica

Nivell d’estudis requerit per accedir a la darrera 
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únicament en poc més d’un 50% dels doctors de la UPF  se’ls va 
requerir aquesta titulació per desenvolupar la seva  actual feina , mentre que a un 33,5% se’ls 
demanava la seva titulació específica de grau, però no la necessitat de ser doctor. (veure 
Aquest fet assenyala que hi ha doctors que estan treballant en feines per les que estan sobre qualificats, o 
que no són coincidents amb la seva formació doctoral. 

A l’analitzar la relació entre la necessitat de tenir el títol de doctor, en relació a la tipologia de contracte i el 
tipus de contracte, s’observa com en les feines on es requereix el títol de doctor hi predominen per sobre 

porals i les beques, situació contrària als doctors que treballen en feines on 
el títol de doctor no és requerit. (Veure taula 1.7). L’afirmació anterior és deguda a que la majoria de 
feines en que es requereix el requisit de ser doctor són a la Universitat. Si seleccionem només els doctors 
que treballen a la Universitat, s’observa com hi ha uns valors lleugerament inferiors als esperats pel que fa 
als contractes fixes i d’autònom, que no és extensible als doctors que treballen a la Universitat, però que 

seu títol de doctor no ha estat un requisit per la feina que tenen. (veure taula 1.8). Per altra banda, dels 
doctors UPF que treballen en el sector privat, tendeixen a tenir lleugerament una millor estabilitat 
contractual tot i que tenen una major temporalitat que l’esperada en contrast amb els doctors que no els hi 
van requerir el títol, que la tenen més baixa. (veure taula 1.9) 
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únicament en poc més d’un 50% dels doctors de la UPF  se’ls va 
, mentre que a un 33,5% se’ls 

ecessitat de ser doctor. (veure taula 1.6). 
Aquest fet assenyala que hi ha doctors que estan treballant en feines per les que estan sobre qualificats, o 

 

A l’analitzar la relació entre la necessitat de tenir el títol de doctor, en relació a la tipologia de contracte i el 
tipus de contracte, s’observa com en les feines on es requereix el títol de doctor hi predominen per sobre 

porals i les beques, situació contrària als doctors que treballen en feines on 
7). L’afirmació anterior és deguda a que la majoria de 

t. Si seleccionem només els doctors 
que treballen a la Universitat, s’observa com hi ha uns valors lleugerament inferiors als esperats pel que fa 
als contractes fixes i d’autònom, que no és extensible als doctors que treballen a la Universitat, però que 

8). Per altra banda, dels 
doctors UPF que treballen en el sector privat, tendeixen a tenir lleugerament una millor estabilitat 

litat que l’esperada en contrast amb els doctors que no els hi 



 

Al creuar el requisit del títol de doctor per accedir a la feina, juntament amb la durada del contracte, 
s’observa com els doctors que treballen en feines on s’ha requerit el títol, tendeixen a tenir un percentatge 
superior de contracte entre 6 mesos i un any a l’esperat i això podria ser degut a que moltes universitats 
fan contractes anuals al seu professorat. Les feines que req
taxa de temporalitat inferior a les que no el requereixen. (veure 

L’anàlisi de la taula 1.11 on es creua el lloc on el doctor ha tingut la feina de major dedicació amb si es va 
requerir el títol de doctor o no per desenvolupar aquesta feina mostra un biaix de lloc de feina cap a la 
Universitat en els llocs de feina on es requereix el doctorat per treballar i el mateix passa amb els centres i 
instituts de recerca, mentre que per treballar a una emp
llocs de feina que no requereixen el títol de doctor. Aquesta 
la recerca on es requereix en major mesura el títol de doctor, mentre es dona l’escenari con
empreses privades. (veure taula 1.

18,4%

0,0% 20,0%
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Doctors 2005
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Menys de 6 mesos
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Al creuar el requisit del títol de doctor per accedir a la feina, juntament amb la durada del contracte, 
tors que treballen en feines on s’ha requerit el títol, tendeixen a tenir un percentatge 

superior de contracte entre 6 mesos i un any a l’esperat i això podria ser degut a que moltes universitats 
fan contractes anuals al seu professorat. Les feines que requereixen el títol de doctor, mostren també una 
taxa de temporalitat inferior a les que no el requereixen. (veure taula 1.10) 

on es creua el lloc on el doctor ha tingut la feina de major dedicació amb si es va 
de doctor o no per desenvolupar aquesta feina mostra un biaix de lloc de feina cap a la 

Universitat en els llocs de feina on es requereix el doctorat per treballar i el mateix passa amb els centres i 
instituts de recerca, mentre que per treballar a una empresa o altra institució el biaix és clarament cap als 
llocs de feina que no requereixen el títol de doctor. Aquesta taula 1.11 confirma que és a la Universitat i a 
la recerca on es requereix en major mesura el títol de doctor, mentre es dona l’escenari con

taula 1.11) 
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Al creuar el requisit del títol de doctor per accedir a la feina, juntament amb la durada del contracte, 
tors que treballen en feines on s’ha requerit el títol, tendeixen a tenir un percentatge 

superior de contracte entre 6 mesos i un any a l’esperat i això podria ser degut a que moltes universitats 
uereixen el títol de doctor, mostren també una 

 

on es creua el lloc on el doctor ha tingut la feina de major dedicació amb si es va 
de doctor o no per desenvolupar aquesta feina mostra un biaix de lloc de feina cap a la 

Universitat en els llocs de feina on es requereix el doctorat per treballar i el mateix passa amb els centres i 
resa o altra institució el biaix és clarament cap als 

confirma que és a la Universitat i a 
la recerca on es requereix en major mesura el títol de doctor, mentre es dona l’escenari contrari en les 

Durada del contracte vs requisit del títol de 

No es va requerir el títol de 

Requesit títol doctor



 

Un altre aspecte molt interessant és contrastar on treballen els doctors de la UPF depenent de l’any en 
que es van doctorar. La taula (veure 
els últims anys treballen més en centres de recerca  i empresa privada del que es podria esperar
Per altra banda els doctors que van doctorar
la Universitat  que els que van acabar amb posterioritat

Un altre aspecte important a senyalar és la importància del finançament dels doctorands, durant els 
estudis de doctorat, que es graduen. La majoria dels estudiants gaudia d’una beca o treballava en la 
pròpia Universitat (veure taula 1.
han començat el doctorat, per veure quin percentatge l’acaba i quin és l’impacte real de les beques, si hi 
ha una sobrerrepresentació dels estudiants becats entre els que acaben el doctorat, que seri
Si no hi ha una sobrerrepresentació d’estudiants becats entre els que acaben el doctorat o les diferències 
són mínimes a l’hora d’obtenir el títol entre estudiants becats i no becats caldria analitzar a fons els 
funcionament de les beques ja que no estarien oferint els resultats esperats.
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A la universitat
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Un altre aspecte molt interessant és contrastar on treballen els doctors de la UPF depenent de l’any en 
(veure taula 1.12) mostra com els doctors que han aconseguit el títol

els últims anys treballen més en centres de recerca  i empresa privada del que es podria esperar
els doctors que van doctorar -se amb anterioritat a 2005 tendeixen a treballar mé s a 

que els que van acabar amb posterioritat.  

Un altre aspecte important a senyalar és la importància del finançament dels doctorands, durant els 
estudis de doctorat, que es graduen. La majoria dels estudiants gaudia d’una beca o treballava en la 

taula 1.13). Aquesta dada caldria contrastar-la amb el total dels estudiants que 
han començat el doctorat, per veure quin percentatge l’acaba i quin és l’impacte real de les beques, si hi 
ha una sobrerrepresentació dels estudiants becats entre els que acaben el doctorat, que seri
Si no hi ha una sobrerrepresentació d’estudiants becats entre els que acaben el doctorat o les diferències 
són mínimes a l’hora d’obtenir el títol entre estudiants becats i no becats caldria analitzar a fons els 

que no estarien oferint els resultats esperats. 
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Un altre aspecte molt interessant és contrastar on treballen els doctors de la UPF depenent de l’any en 
els doctors que han aconseguit el títol  en 

els últims anys treballen més en centres de recerca  i empresa privada del que es podria esperar . 
se amb anterioritat a 2005 tendeixen a treballar mé s a 

 

Un altre aspecte important a senyalar és la importància del finançament dels doctorands, durant els 
estudis de doctorat, que es graduen. La majoria dels estudiants gaudia d’una beca o treballava en la 

la amb el total dels estudiants que 
han començat el doctorat, per veure quin percentatge l’acaba i quin és l’impacte real de les beques, si hi 
ha una sobrerrepresentació dels estudiants becats entre els que acaben el doctorat, que seria l’esperable. 
Si no hi ha una sobrerrepresentació d’estudiants becats entre els que acaben el doctorat o les diferències 
són mínimes a l’hora d’obtenir el títol entre estudiants becats i no becats caldria analitzar a fons els 

No es va requerir el títol de 

Requesit títol doctor

Lloc de feina dels doctors tenint en compte l'any de 

2005-2012

1990-2005



 

El grau de satisfacció dels doctors de la UPF és molt  elevat, ja que el 85% repetiria els seus 
estudis i únicament menys del 10% no els repetiria
significativa, però cal contrastar-la amb l’elevat percentatge de doctors als quals no els hi ha estat requerit 
el títol en el seu lloc actual de feina. Una satisfacció elevada és positiva, però un baix requeriment del títol 
per treballar és negativa i cal preguntar

L’escala salarial dels doctors mostra com el 75% se  situa en una franja clarament superior a la  
mitjana salarial de la població treballadora, amb u n destacable percentatge del 20% que obté uns 
ingressos per sobre dels 50.000
va obtenir el doctorat i es creua amb el salari, es pot observar com el temps que fa que es va obtenir el 
títol de doctor és un aspecte determinant de la quantia salarial actual que r

Una feina 
en un 

àmbit no 
relacionat 

amb els 
estudis 
previs a

23%
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8%
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El grau de satisfacció dels doctors de la UPF és molt  elevat, ja que el 85% repetiria els seus 
estudis i únicament menys del 10% no els repetiria  (veure taula 1.14). Aquesta és una dada molt 

la amb l’elevat percentatge de doctors als quals no els hi ha estat requerit 
el títol en el seu lloc actual de feina. Una satisfacció elevada és positiva, però un baix requeriment del títol 
per treballar és negativa i cal preguntar-se la causa d’aquest decalatge. 

 

L’escala salarial dels doctors mostra com el 75% se  situa en una franja clarament superior a la  
mitjana salarial de la població treballadora, amb u n destacable percentatge del 20% que obté uns 
ingressos per sobre dels 50.000 € anuals.  (veure taula 1.16). A l’introduir la variable temps que fa que 
va obtenir el doctorat i es creua amb el salari, es pot observar com el temps que fa que es va obtenir el 
títol de doctor és un aspecte determinant de la quantia salarial actual que rep el doctor. (veure 
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El grau de satisfacció dels doctors de la UPF és molt  elevat, ja que el 85% repetiria els seus 
14). Aquesta és una dada molt 

la amb l’elevat percentatge de doctors als quals no els hi ha estat requerit 
el títol en el seu lloc actual de feina. Una satisfacció elevada és positiva, però un baix requeriment del títol 

L’escala salarial dels doctors mostra com el 75% se  situa en una franja clarament superior a la  
mitjana salarial de la població treballadora, amb u n destacable percentatge del 20% que obté uns 

16). A l’introduir la variable temps que fa que 
va obtenir el doctorat i es creua amb el salari, es pot observar com el temps que fa que es va obtenir el 

ep el doctor. (veure taula 1.17) 
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22%
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Pel que fa al lloc de feina dels doctors de la UPF, la meitat, té el seu lloc de feina a la província de 
Barcelona, mentre un 30% treballa a l’estranger
(veure taula 1.18). El nombre de doctors que treballa a l’estranger és s uperior a la xifra d’estudiants 
provinents de l’estranger i això significa que hi h a una saldo positiu d’internacionalització dels 
doctors de la UPF. 

La descripció temporal dels graduats, mostra qu
l’estudi ho han estat entre el 2005
ja començada l’actual crisis i conjuntura laboral i  els resultats segueixen sent molt satisfactoris.
(veure taula 1.19) 

 

En relació a la finalització del doctorat (veure taula 
més temps que han acabat el doctorat dels que fa menys temps que l’han acabat en relació al sector 
(públic, privat) en que duen a t
anterioritat el 2005, estan sobrerepresentats en el sector públic, mentre els doctors que fa menys temps 
que es van doctorar, ho estan en el sector privat. La tendència que es mostra és po
que els doctors UPF estan començant també a penetrar  en feines del sector privat que requereixen 
el títol de doctorat. 
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Pel que fa al lloc de feina dels doctors de la UPF, la meitat, té el seu lloc de feina a la província de 
un 30% treballa a l’estranger , ja sigui en un país de la UE o de la resta del món 

El nombre de doctors que treballa a l’estranger és s uperior a la xifra d’estudiants 
provinents de l’estranger i això significa que hi h a una saldo positiu d’internacionalització dels 

 

La descripció temporal dels graduats, mostra qu e el 69,2% dels graduats que han participat en 
l’estudi ho han estat entre el 2005 -2012, per tant en els últims anys i una gran part h o ha fet un cop 
ja començada l’actual crisis i conjuntura laboral i  els resultats segueixen sent molt satisfactoris.

En relació a la finalització del doctorat (veure taula 1.20), s’observen diferències entre els doctors que fa 
més temps que han acabat el doctorat dels que fa menys temps que l’han acabat en relació al sector 
(públic, privat) en que duen a terme la seva activitat professional. Els doctors que van acabar amb 
anterioritat el 2005, estan sobrerepresentats en el sector públic, mentre els doctors que fa menys temps 
que es van doctorar, ho estan en el sector privat. La tendència que es mostra és po
que els doctors UPF estan començant també a penetrar  en feines del sector privat que requereixen 

0,9%
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0,9%

1,8%
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Pel que fa al lloc de feina dels doctors de la UPF, la meitat, té el seu lloc de feina a la província de 
, ja sigui en un país de la UE o de la resta del món 

El nombre de doctors que treballa a l’estranger és s uperior a la xifra d’estudiants 
provinents de l’estranger i això significa que hi h a una saldo positiu d’internacionalització dels 

e el 69,2% dels graduats que han participat en 
2012, per tant en els últims anys i una gran part h o ha fet un cop 

ja començada l’actual crisis i conjuntura laboral i  els resultats segueixen sent molt satisfactoris.  

20), s’observen diferències entre els doctors que fa 
més temps que han acabat el doctorat dels que fa menys temps que l’han acabat en relació al sector 

erme la seva activitat professional. Els doctors que van acabar amb 
anterioritat el 2005, estan sobrerepresentats en el sector públic, mentre els doctors que fa menys temps 
que es van doctorar, ho estan en el sector privat. La tendència que es mostra és positiva ja que vol dir 
que els doctors UPF estan començant també a penetrar  en feines del sector privat que requereixen 



 

Aspectes d’internacionalització del

La UPF ha apostat sempre per una internacionalització dels seus estudiants, tant per l’enriquiment que 
suposa i l’aportació d’altres visions i idees que aporten així com per captar els millors estudiants i 
augmentar la qualitat de la massa crítica d’estudiants d
realitzat els estudis d’accés al doctorat a 
l’Estat espanyol i un 23,2% provenen de l’estranger
doctors de la UPF (veure taula 2.
d’Espanya i un 32,4% ho fa a l’estranger. 
percentatges, al no saber quins d’aquests doctors s
pot afirmar és que hi ha un increment de doctors que treballen a l’estranger respecte doctors que han 
entrat al doctorat amb un títol estranger. La UPF és capaç de formar doctors, el títol previ del qua
d’Universitats catalanes, i exportar
2.3 i 2.4 permeten observar aquests resultats amb major claredat ja que s’ha reduït i recodificat el nombre 
de categories. 

0,00% 50,00%
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Aspectes d’internacionalització dels programes de doctorat

ha apostat sempre per una internacionalització dels seus estudiants, tant per l’enriquiment que 
suposa i l’aportació d’altres visions i idees que aporten així com per captar els millors estudiants i 
augmentar la qualitat de la massa crítica d’estudiants de la UPF. La majoria dels doctors de la UPF 

estudis d’accés al doctorat a Catalunya, un 70,3%, un 5,6% provenen de la resta d e 
l’Estat espanyol i un 23,2% provenen de l’estranger  (veure taula 2.1). En relació al lloc on treballen els 

taula 2.2) s’observa com un 58,2% treballa a Catalunya, un 9,4% ho fa a la resta 
d’Espanya i un 32,4% ho fa a l’estranger. Si es comparen les dues taules s’observa un decalatge en els 
percentatges, al no saber quins d’aquests doctors són estrangers, ni el seu lloc de naixement, el que es 
pot afirmar és que hi ha un increment de doctors que treballen a l’estranger respecte doctors que han 
entrat al doctorat amb un títol estranger. La UPF és capaç de formar doctors, el títol previ del qua
d’Universitats catalanes, i exportar-los a l’estranger i a la resta d’Espanya de forma satisfactòria

4 permeten observar aquests resultats amb major claredat ja que s’ha reduït i recodificat el nombre 
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de doctorat 

ha apostat sempre per una internacionalització dels seus estudiants, tant per l’enriquiment que 
suposa i l’aportació d’altres visions i idees que aporten així com per captar els millors estudiants i 

La majoria dels doctors de la UPF han 
Catalunya, un 70,3%, un 5,6% provenen de la resta d e 

En relació al lloc on treballen els 
2) s’observa com un 58,2% treballa a Catalunya, un 9,4% ho fa a la resta 

Si es comparen les dues taules s’observa un decalatge en els 
ón estrangers, ni el seu lloc de naixement, el que es 

pot afirmar és que hi ha un increment de doctors que treballen a l’estranger respecte doctors que han 
entrat al doctorat amb un títol estranger. La UPF és capaç de formar doctors, el títol previ del qual prové 

tranger i a la resta d’Espanya de forma satisfactòria. La taula 
4 permeten observar aquests resultats amb major claredat ja que s’ha reduït i recodificat el nombre 

 



 

A l’analitzar el lloc on els doctors han 
de la Universitat del títol que els va donar l’accés al doctorat (veure 
títol obtingut a una Universitat c
feines al sector privat, mentre estan infrarepresentats en els centres de recerca en relació als valors 
esperats. Una situació similar passa als doctors que van entrar al doctorat amb
estrangera excepte en el fet que estan infrarepresentats en feines al sector privat. El grup de doctors amb 
majors diferències és el de doctors provinents d’una Universitats espanyola, tot i que són molt pocs, estan 
sobre representats en feines en centres de recerca i sector privat i infrarepresentats a la Universitat.

Quan s’observa la relació entre el lloc de feina i el lloc on s’ha tingut la feina de major dedicació (veure 
taula 2.6) destaca com els doctors que treballen a E
relació a treballar en centres de recerca, mostrant que Espanya està per sota en aquests tipus 
d’instal·lacions, la diferència entre el valor real i l’esperat és molt menor entre els que treballen a 
Catalunya i els que ho fan a la resta d’Espanya. 
sobrerepresentació els que treballen al sector privat, cosa que no passa ni entre els que treballen a 
l’estranger ni entre els que ho fan a Espanya. Els doctors q
clara sobrerepresentació els que treballen a la Universitat, mentre els que ho fan a l’estranger la tenen els 
que treballen en centres de recerca. Cal destacar que els doctors que ho fan a Catalunya tenen una 

Altres CCAA
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de recerca
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A l’analitzar el lloc on els doctors han tingut la feina de major dedicació en relació a la ubica
de la Universitat del títol que els va donar l’accés al doctorat (veure 2.5) s’observa com els doctors amb un 
títol obtingut a una Universitat catalana trobem sobrerepresentats els que treballen a la Universitat i en 
feines al sector privat, mentre estan infrarepresentats en els centres de recerca en relació als valors 
esperats. Una situació similar passa als doctors que van entrar al doctorat amb un títol d’una Universitat 
estrangera excepte en el fet que estan infrarepresentats en feines al sector privat. El grup de doctors amb 
majors diferències és el de doctors provinents d’una Universitats espanyola, tot i que són molt pocs, estan 

entats en feines en centres de recerca i sector privat i infrarepresentats a la Universitat.

Quan s’observa la relació entre el lloc de feina i el lloc on s’ha tingut la feina de major dedicació (veure 
6) destaca com els doctors que treballen a Espanya estan clarament per sota de l’esperat en 

relació a treballar en centres de recerca, mostrant que Espanya està per sota en aquests tipus 
d’instal·lacions, la diferència entre el valor real i l’esperat és molt menor entre els que treballen a 

i els que ho fan a la resta d’Espanya. Els doctors que treballen a Catalunya tenen una clara 
sobrerepresentació els que treballen al sector privat, cosa que no passa ni entre els que treballen a 
l’estranger ni entre els que ho fan a Espanya. Els doctors que treballen a la resta d’Espanya tenen una 
clara sobrerepresentació els que treballen a la Universitat, mentre els que ho fan a l’estranger la tenen els 
que treballen en centres de recerca. Cal destacar que els doctors que ho fan a Catalunya tenen una 
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ió en relació a la ubicació geogràfica 
5) s’observa com els doctors amb un 

a la Universitat i en 
feines al sector privat, mentre estan infrarepresentats en els centres de recerca en relació als valors 

un títol d’una Universitat 
estrangera excepte en el fet que estan infrarepresentats en feines al sector privat. El grup de doctors amb 
majors diferències és el de doctors provinents d’una Universitats espanyola, tot i que són molt pocs, estan 

entats en feines en centres de recerca i sector privat i infrarepresentats a la Universitat. 

 

Quan s’observa la relació entre el lloc de feina i el lloc on s’ha tingut la feina de major dedicació (veure 
spanya estan clarament per sota de l’esperat en 

relació a treballar en centres de recerca, mostrant que Espanya està per sota en aquests tipus 
d’instal·lacions, la diferència entre el valor real i l’esperat és molt menor entre els que treballen a 

Els doctors que treballen a Catalunya tenen una clara 
sobrerepresentació els que treballen al sector privat, cosa que no passa ni entre els que treballen a 

ue treballen a la resta d’Espanya tenen una 
clara sobrerepresentació els que treballen a la Universitat, mentre els que ho fan a l’estranger la tenen els 
que treballen en centres de recerca. Cal destacar que els doctors que ho fan a Catalunya tenen una 

Universitats catalanes



 

inserció laboral en el sector privat més satisfactòria que els seus colegues que ho fan a Espanya i a 
l’estranger i per altra banda cal millorar la seva posició en relació a treballar en centres de recerca. És 
positiu que els doctors UPF que treballen a l’est
centres de recerca, ja que són les 
Catalunya en relació a les altres dues. 

La taula 2.7 i 2.8 comparen la Universitat d’accés dels docto
mostra que hi ha una correlació significativa entre el lloc on es va obtenir el títol que va donar accés al 
doctorat i el lloc on treballen. Aquests resultats no són els més desitjables, 
hagués correlació entre les dues variables i que significaria que és independent el lloc on el doctorand ha 
estudiat el títol que li ha donat accés al doctorat del lloc on ha acabat treballant un cop es doctor. 
els casos, hi ha una correlació entre el lloc geogràfic on ha estudiat el títol d’accés al doctorat i el lloc on 
ha acabat treballant.   

Als doctors que estan treballant a fora d’Espanya, veiem que se’ls exigeix de forma sobrerepresentada el 
títol de doctor (taula 2.9), en canvi els que treballen a Catalunya estan infarrepresentats sobre els valors 
esperats i els que treballen a la resta d’
Universitat d’accés al doctorat observem la mateixa tendència que abans encara que amb menor valor 
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erció laboral en el sector privat més satisfactòria que els seus colegues que ho fan a Espanya i a 
l’estranger i per altra banda cal millorar la seva posició en relació a treballar en centres de recerca. És 
positiu que els doctors UPF que treballen a l’estranger, ho facin en major proporció de l’esperada en 
centres de recerca, ja que són les organitzacions que tradicionalment han generat menys ocupació
Catalunya en relació a les altres dues.  

8 comparen la Universitat d’accés dels doctors amb el lloc on estan treballant, la 
mostra que hi ha una correlació significativa entre el lloc on es va obtenir el títol que va donar accés al 
doctorat i el lloc on treballen. Aquests resultats no són els més desitjables, ja que l’ideal seria
hagués correlació entre les dues variables i que significaria que és independent el lloc on el doctorand ha 
estudiat el títol que li ha donat accés al doctorat del lloc on ha acabat treballant un cop es doctor. 

lació entre el lloc geogràfic on ha estudiat el títol d’accés al doctorat i el lloc on 

Als doctors que estan treballant a fora d’Espanya, veiem que se’ls exigeix de forma sobrerepresentada el 
títol de doctor (taula 2.9), en canvi els que treballen a Catalunya estan infarrepresentats sobre els valors 
esperats i els que treballen a la resta d’Espanya tenen els valors esperats. Si tenim en compte la 
Universitat d’accés al doctorat observem la mateixa tendència que abans encara que amb menor valor 
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erció laboral en el sector privat més satisfactòria que els seus colegues que ho fan a Espanya i a 
l’estranger i per altra banda cal millorar la seva posició en relació a treballar en centres de recerca. És 

major proporció de l’esperada en 
organitzacions que tradicionalment han generat menys ocupació a 

 

rs amb el lloc on estan treballant, la taula 2.8 
mostra que hi ha una correlació significativa entre el lloc on es va obtenir el títol que va donar accés al 

ja que l’ideal seria que no hi 
hagués correlació entre les dues variables i que significaria que és independent el lloc on el doctorand ha 
estudiat el títol que li ha donat accés al doctorat del lloc on ha acabat treballant un cop es doctor. En tots 

lació entre el lloc geogràfic on ha estudiat el títol d’accés al doctorat i el lloc on 

 

Als doctors que estan treballant a fora d’Espanya, veiem que se’ls exigeix de forma sobrerepresentada el 
títol de doctor (taula 2.9), en canvi els que treballen a Catalunya estan infarrepresentats sobre els valors 

Espanya tenen els valors esperats. Si tenim en compte la 
Universitat d’accés al doctorat observem la mateixa tendència que abans encara que amb menor valor 

En un centre o institut de 

Universitats catalanes



 

(taula 2.10). Podem concloure apuntant que un factor de mobilitat internacional és el de tenir feine
major projecció on el doctorat és un valor afegit i requerit per a la seva contractació.

Pel que fa a les fonts de finançament del doctorat, en funció del lloc de treball posterior del doctor UPF, 
observem (taula 2.11) que els que estan ocupats fo
proporció que la resta. També destaca el col·lectiu que ha mantingut una feina relacionada amb els 
estudis previs del doctorat, que han treballat després a Catalunya i que apareixen també amb una 
sobrepresentació destacada. Per aquests darrers és d’esperar que han preservat la feina 
abans o durant el doctorat un cop han defensat la seva tesis.
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(taula 2.10). Podem concloure apuntant que un factor de mobilitat internacional és el de tenir feine
major projecció on el doctorat és un valor afegit i requerit per a la seva contractació. 

Pel que fa a les fonts de finançament del doctorat, en funció del lloc de treball posterior del doctor UPF, 
observem (taula 2.11) que els que estan ocupats fora d’Espanya han gaudit de beques amb major 
proporció que la resta. També destaca el col·lectiu que ha mantingut una feina relacionada amb els 
estudis previs del doctorat, que han treballat després a Catalunya i que apareixen també amb una 

destacada. Per aquests darrers és d’esperar que han preservat la feina 
abans o durant el doctorat un cop han defensat la seva tesis. 
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(taula 2.10). Podem concloure apuntant que un factor de mobilitat internacional és el de tenir feines de 

 

 

Pel que fa a les fonts de finançament del doctorat, en funció del lloc de treball posterior del doctor UPF, 
ra d’Espanya han gaudit de beques amb major 

proporció que la resta. També destaca el col·lectiu que ha mantingut una feina relacionada amb els 
estudis previs del doctorat, que han treballat després a Catalunya i que apareixen també amb una 

destacada. Per aquests darrers és d’esperar que han preservat la feina que tenien 
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No es va requerir el títol de 
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Fons d'ingressos durant el doctorat en relació al lloc 

Fora d'Espanya

Altres CCAA

Catalunya



 

1 Taules generals de l’anàlisi dels 

Taula 1.1 

 

Válidos No sap/no contesta 

Humanitats 

Història 

Traducicó i CIències del 

Llenguatge 

Ciències Polítiques i Socials

Economia i Empresa

Dret 

Comunicació 

Biomedicina 

Tecnologia 

Lliure elecció 

Total 

 
Taula 1.2 

Universitat d'accés

 

Válidos Barcelona 

Girona 

Tarragona 

Lleida 

Altres Universitats 

espanyoles, fora de 

Catalunya 

Altres Universitats fora 

d'Espanya 

Altres 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

 

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

de l’anàlisi dels doctors UPF 

Nom programa de doctorat  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

 6 1,5 1,5

50 12,5 12,5

21 5,3 5,3

Traducicó i CIències del 18 4,5 4,5

Ciències Polítiques i Socials 19 4,8 4,8

Empresa 69 17,3 17,3

48 12,0 12,0

26 6,5 6,5

95 23,8 23,8

41 10,3 10,3

6 1,5 1,5

399 100,0 100,0

Universitat d'accés  recodificada per província  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

267 66,9 67,4

9 2,3 

1 ,3 

1 ,3 

Altres Universitats 

espanyoles, fora de 

22 5,5 

Universitats fora 92 23,1 23,2

4 1,0 

396 99,2 100,0

3 ,8  

399 100,0  
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Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

1,5 1,5 

12,5 14,0 

5,3 19,3 

4,5 23,8 

4,8 28,6 

17,3 45,9 

12,0 57,9 

6,5 64,4 

23,8 88,2 

10,3 98,5 

1,5 100,0 

100,0  

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

67,4 67,4 

2,3 69,7 

,3 69,9 

,3 70,2 

5,6 75,8 

23,2 99,0 

1,0 100,0 

100,0  
 
 



 

Taula 1.3 

 

Válidos Sí (o està de baixa o és 

becari) 

No 

No aplica 

Total 
 

Taula 1.4 

Lloc on ha té/ha tingut la feina de major dedicació

 

Válidos A la universitat 

En un centre o institut de 

recerca 

En una empresa o altra 

institució (O ALTRES)

Total 

Perdidos No aplica 

Total 

 
 

Taula 1.5 

 
Frecuencia

Válidos Pública 

Privada 

Total 

Perdidos No aplica 

Total 

 
 

Taula 1.6 

Nivell d’estudis requerit 

 

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

Treballa actualment  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

baixa o és 384 96,2 96,2

13 3,3 3,3

2 ,5 

399 100,0 100,0

Lloc on ha té/ha tingut la feina de major dedicació  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

198 49,6 51,3

En un centre o institut de 86 21,6 22,3

En una empresa o altra 

institució (O ALTRES) 

102 25,6 26,4

386 96,7 100,0

13 3,3  

399 100,0  

Tipus d’universitat  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

174 43,6 83,3 

35 8,8 16,7 100,0

209 52,4 100,0  

190 47,6   

399 100,0   

Nivell d’estudis requerit per accedir a la darrera feina  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 
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Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

96,2 96,2 

3,3 99,5 

,5 100,0 

100,0  

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

51,3 51,3 

22,3 73,6 

26,4 100,0 

100,0  
 
 

Porcentaje 

acumulado 

83,3 

100,0 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 



 

Válidos Tenir el títol de doctor

La seva titulació específica

Només ser titulat universitari

No calia 

universitària 

Total 

Perdidos NO SAP, NO CONTESTA

Total 

 
Taula 1.7 

Tabla de contingencia Tipus de contracte * Requisit  simplificat (Títol Dr. S/N)

Tipus de contracte Fix 

Autònom 

Temporal

Becari 

Sense contracte

Total 

 
Taula 1.8 

Tabla de contingencia Tipus de contracte * Requisit  simplificat (Títol Dr. S/N)

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

Tenir el títol de doctor 207 51,9 54,9

La seva titulació específica 126 31,6 33,4

Només ser titulat universitari 34 8,5 

titulació 10 2,5 

377 94,5 100,0

NO SAP, NO CONTESTA 22 5,5  

399 100,0  

Tabla de contingencia Tipus de contracte * Requisit  simplificat (Títol Dr. S/N)

 

Requisit simplificat (Títol Dr. S/N)

Requesit títol 

doctor 

Recuento 72

Frecuencia esperada 79,9

Residuos corregidos -2,1

 Recuento 7

Frecuencia esperada 12,5

Residuos corregidos -2,8

Temporal Recuento 69

Frecuencia esperada 60,1

Residuos corregidos 2,5

Recuento 16

Frecuencia esperada 11,2

Residuos corregidos 2,5

Sense contracte Recuento 3

Frecuencia esperada 3,3

Residuos corregidos -,3

Recuento 167

Frecuencia esperada 167,0

Tabla de contingencia Tipus de contracte * Requisit  simplificat (Títol Dr. S/N)

 
Requisit simplificat (Títol

Requesit títol 

doctor 
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54,9 54,9 

33,4 88,3 

9,0 97,3 

2,7 100,0 

100,0  
 
 

Tabla de contingencia Tipus de contracte * Requisit  simplificat (Títol Dr. S/N)  

Requisit simplificat (Títol Dr. S/N) 

Total 

No es va 

requerir el títol 

de doctor 

72 49 121 

79,9 41,1 121,0 

2,1 2,1  

7 12 19 

12,5 6,5 19,0 

2,8 2,8  

69 22 91 

60,1 30,9 91,0 

2,5 -2,5  

16 1 17 

11,2 5,8 17,0 

2,5 -2,5  

3 2 5 

3,3 1,7 5,0 

,3 ,3  

167 86 253 

167,0 86,0 253,0 

Tabla de contingencia Tipus de contracte * Requisit  simplificat (Títol Dr. S/N)  

Requisit simplificat (Títol Dr. S/N) 

Total 

No es va 

requerir el títol 



 

Tipus de contracte Fix 

Autònom 

Temporal

Becari 

Sense contracte

Total 

 
Taula 1.9 

Tabla de contingencia Tipus de contracte * Requisit  simplificat (Títol Dr. S/N)

Tipus de contracte Fix 

Autònom 

Temporal

Sense contracte

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

Recuento 23

Frecuencia esperada 24,8

Residuos corregidos -1,0

 Recuento 3

Frecuencia esperada 3,9

Residuos corregidos -1,0

Temporal Recuento 31

Frecuencia esperada 30,3

Residuos corregidos ,4

Recuento 8

Frecuencia esperada 6,2

Residuos corregidos 1,6

Sense contracte Recuento 1

Frecuencia esperada ,8

Residuos corregidos ,5

Recuento 66

Frecuencia esperada 66,0

Tabla de contingencia Tipus de contracte * Requisit  simplificat (Títol Dr. S/N)

 

Requisit simplificat (Títol Dr. S/N)

Requesit títol 

doctor 

Recuento 28

Frecuencia esperada 27,2

Residuos corregidos ,3

 Recuento 4

Frecuencia esperada 5,8

Residuos corregidos -1,0

Temporal Recuento 7

Frecuencia esperada 5,8

Residuos corregidos ,7

Sense contracte Recuento 1

Frecuencia esperada 1,2

Residuos corregidos -,3

Inserció laboral dels doctors UPF 1990 - 2011 

21 

de doctor 

23 9 32 

24,8 7,2 32,0 

1,0 1,0  

3 2 5 

3,9 1,1 5,0 

1,0 1,0  

31 8 39 

30,3 8,7 39,0 

,4 -,4  

8 0 8 

6,2 1,8 8,0 

1,6 -1,6  

1 0 1 

,8 ,2 1,0 

,5 -,5  

66 19 85 

66,0 19,0 85,0 

Tabla de contingencia Tipus de contracte * Requisit  simplificat (Títol Dr. S/N)  

Requisit simplificat (Títol Dr. S/N) 

Total 

No es va 

requerir el títol 

de doctor 

28 38 66 

27,2 38,8 66,0 

,3 -,3  

4 10 14 

5,8 8,2 14,0 

1,0 1,0  

7 7 14 

5,8 8,2 14,0 

,7 -,7  

1 2 3 

1,2 1,8 3,0 

,3 ,3  



 

Total 

 
Taula 1.10 

Tabla de contingencia Durada del contracte * Requis it simplificat (Títol Dr. S/N)

 

Durada del contracte Menys de 6 mesos

Entre 6 mesos i un any

Més d un any 

Total 

 
 

 

Taula 1.11 

Tabla de contingencia Lloc on ha té/ha tingut la fe ina de major dedicació * Requisit simplificat (Títo l Dr. S/N)

 

Lloc on ha té/ha tingut la 

feina de major dedicació 

A la universitat 

En un centre o institut de 

recerca 

En una empresa o altra 

institució (O ALTRES)

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

Recuento 40

Frecuencia esperada 40,0

Tabla de contingencia Durada del contracte * Requis it simplificat (Títol Dr. S/N)

Requisit simplificat (Títol Dr. S/N)

Requesit títol 

doctor 

6 mesos Recuento 17 

Frecuencia esperada 24,1 

Residuos corregidos -3,3 

Entre 6 mesos i un any Recuento 39 

Frecuencia esperada 36,6 

Residuos corregidos ,9 

Recuento 180 

Frecuencia esperada 175,2 

Residuos corregidos 1,5 

Recuento 236 

Frecuencia esperada 236,0 

Tabla de contingencia Lloc on ha té/ha tingut la fe ina de major dedicació * Requisit simplificat (Títo l Dr. S/N)

Requisit simplificat (Títol Dr. S/N)

Requesit títol 

doctor 

 Recuento 166

Frecuencia esperada 144,8

Residuos corregidos 5,1

En un centre o institut de Recuento 

Frecuencia esperada 62,3

Residuos corregidos 3,1

En una empresa o altra 

institució (O ALTRES) 

Recuento 

Frecuencia esperada 75,0

Residuos corregidos -8,6
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40 57 97 

40,0 57,0 97,0 

Tabla de contingencia Durada del contracte * Requis it simplificat (Títol Dr. S/N)  

Requisit simplificat (Títol Dr. S/N) 

Total 

No es va 

requerir el títol 

de doctor 

14 31 

6,9 31,0 

3,3  

8 47 

10,4 47,0 

-,9  

45 225 

49,8 225,0 

-1,5  

67 303 

67,0 303,0 

Tabla de contingencia Lloc on ha té/ha tingut la fe ina de major dedicació * Requisit simplificat (Títo l Dr. S/N)  

Requisit simplificat (Títol Dr. S/N) 

Total 

Requesit títol 

No es va 

requerir el títol 

de doctor 

166 27 193 

144,8 48,3 193,0 

5,1 -5,1  

73 10 83 

62,3 20,8 83,0 

3,1 -3,1  

43 57 100 

75,0 25,0 100,0 

8,6 8,6  



 

Total 

 
Taula 1.12 

Tabla de contingencia Lloc on ha té/ha tingut la fe ina de major dedicació * Any de finalització doctor at pre i post 2005

 

Lloc on ha té/ha tingut la 

feina de major dedicació 

A la universitat 

En un centre o institut de 

recerca 

En una empresa o altra 

institució (O ALTRES)

Total 

 
 

Taula 1.13 

Font d’ingressos durant els estudis de doctorat

 

Válidos No aplica 

Una beca 

Docent o investigador a la

universitat (associats 

inclosos i 

Una feina de l’àmbit dels 

estudis previs del doctorat

Una feina en un àmbit no 

relacionat amb els estudis 

previs a 

No treballava: estudiant a 

temps complet o amb 

interm 

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

Recuento 282

Frecuencia esperada 282,0

Tabla de contingencia Lloc on ha té/ha tingut la fe ina de major dedicació * Any de finalització doctor at pre i post 2005

Any de finalització 

post 2005

1990-2005

 Recuento 

Frecuencia esperada 62,6

Residuos corregidos 4,0

En un centre o institut de Recuento 

Frecuencia esperada 27,2

Residuos corregidos -3,2

En una empresa o altra 

institució (O ALTRES) 

Recuento 

Frecuencia esperada 32,2

Residuos corregidos -1,5

Recuento 122

Frecuencia esperada 122,0

Font d’ingressos durant els estudis de doctorat  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

25 6,3 6,3

184 46,1 46,1

Docent o investigador a la 

universitat (associats 

115 28,8 28,8

Una feina de l’àmbit dels 

estudis previs del doctorat 

50 12,5 12,5

Una feina en un àmbit no 

relacionat amb els estudis 

15 3,8 3,8

No treballava: estudiant a 

temps complet o amb feines 

10 2,5 2,5
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282 94 376 

282,0 94,0 376,0 

Tabla de contingencia Lloc on ha té/ha tingut la fe ina de major dedicació * Any de finalització doctor at pre i post 2005  

Any de finalització doctorat pre i 

post 2005 

Total 2005 2005-2012 

81 117 198 

62,6 135,4 198,0 

4,0 -4,0  

15 71 86 

27,2 58,8 86,0 

3,2 3,2  

26 76 102 

32,2 69,8 102,0 

1,5 1,5  

122 264 386 

122,0 264,0 386,0 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

6,3 6,3 

46,1 52,4 

28,8 81,2 

12,5 93,7 

3,8 97,5 

2,5 100,0 



 

Total 

 
Taula 1.14 

Repetiries els estudis de doctorat?

 

Válidos No aplica 

No sap, no contesta 

Sí 

No 

Total 

 
 

Taula 1.15 

 

Válidos Menys de 6 mesos

Entre 6 mesos i un any

Més d un any 

Total 

Perdidos No aplica 

NO SAP, NO CONTESTA

Total 

Total 
 
Taula 1.16 

 

Válidos Menys de 9000 euros

Entre 9000 i 12000euros

Entre 12000 i 15000euros

Entre 15000 i 18000euros

Entre 18000 i 24000euros

Entre 24000 i 30000euros

Entre 30000 i 40000euros

Entre 40000 i 50000euros

Més de 50000 euros

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

399 100,0 100,0

Repetiries els estudis de doctorat?  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

25 6,3 6,3 

 2 ,5 ,5 

339 85,0 85,0 

33 8,3 8,3 

399 100,0 100,0 

Durada del contracte  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Menys de 6 mesos 31 7,8 10,2

Entre 6 mesos i un any 47 11,8 15,4

227 56,9 74,4

305 76,4 100,0

60 15,0  

NO SAP, NO CONTESTA 34 8,5  

94 23,6  

399 100,0  

Guanys anuals bruts  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

euros 16 4,0 

Entre 9000 i 12000euros 11 2,8 

Entre 12000 i 15000euros 4 1,0 

Entre 15000 i 18000euros 16 4,0 

Entre 18000 i 24000euros 41 10,3 11,3

Entre 24000 i 30000euros 75 18,8 20,7

40000euros 88 22,1 24,3

Entre 40000 i 50000euros 37 9,3 10,2

Més de 50000 euros 74 18,5 20,4

Inserció laboral dels doctors UPF 1990 - 2011 
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100,0  

Porcentaje 

acumulado 

6,3 

6,8 

91,7 

100,0 

 

Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

10,2 10,2 

15,4 25,6 

74,4 100,0 

100,0  
 
 
 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

4,4 4,4 

3,0 7,5 

1,1 8,6 

4,4 13,0 

11,3 24,3 

20,7 45,0 

24,3 69,3 

10,2 79,6 

20,4 100,0 



 

Total 

Perdidos NO SAP, NO CONTESTA

Total 

 
Taula 1.17 

Tabla de contingencia Guanys anuals bruts * Any 

 

Guanys anuals bruts Menys de 9000 euros

Entre 9000 i 12000euros

Entre 12000 i 15000euros

Entre 15000 i 18000euros

Entre 18000 i 24000euros

Entre 24000 i 30000euros

Entre 30000 i 40000euros

Entre 40000 i 50000euros

Més de 50000 euros

Total 

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

362 90,7 100,0

NO SAP, NO CONTESTA 37 9,3  

399 100,0  

Tabla de contingencia Guanys anuals bruts * Any de finalització doctorat pre i post 2005

Any de finalització doctorat pre i 

post 2005

1990-2005 

Menys de 9000 euros Recuento 1

Frecuencia esperada 5,0

Residuos corregidos -2,2

9000 i 12000euros Recuento 2

Frecuencia esperada 3,4

Residuos corregidos -,9

Entre 12000 i 15000euros Recuento 1

Frecuencia esperada 1,2

Residuos corregidos -,3

Entre 15000 i 18000euros Recuento 2

Frecuencia esperada 5,0

Residuos corregidos -1,7

Entre 18000 i 24000euros Recuento 15

Frecuencia esperada 12,8

Residuos corregidos ,8

Entre 24000 i 30000euros Recuento 18

Frecuencia esperada 23,4

Residuos corregidos -1,5

Entre 30000 i 40000euros Recuento 27

Frecuencia esperada 27,5

Residuos corregidos -,1

Entre 40000 i 50000euros Recuento 13

Frecuencia esperada 11,5

Residuos corregidos ,5

Més de 50000 euros Recuento 34

Frecuencia esperada 23,1

Residuos corregidos 3,1

Recuento 113

Inserció laboral dels doctors UPF 1990 - 2011 
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100,0  
 
 

de finalització doctorat pre i post 2005  

Any de finalització doctorat pre i 

post 2005 

Total 2005-2012 

1 15 16 

5,0 11,0 16,0 

2,2 2,2  

2 9 11 

3,4 7,6 11,0 

,9 ,9  

1 3 4 

1,2 2,8 4,0 

,3 ,3  

2 14 16 

5,0 11,0 16,0 

1,7 1,7  

15 26 41 

12,8 28,2 41,0 

,8 -,8  

18 57 75 

23,4 51,6 75,0 

1,5 1,5  

27 61 88 

27,5 60,5 88,0 

,1 ,1  

13 24 37 

11,5 25,5 37,0 

,5 -,5  

34 40 74 

23,1 50,9 74,0 

3,1 -3,1  

113 249 362 



 

 
Taula 1.18 

 

Válidos Barcelona 

Tarragona 

Girona 

Lleida 

A la resta de Comunitats 

autònomes 

A Europa 

A la resta del món 

Total 

Perdidos No aplica 

0 

Total 

Total 

 

 
Taula 1.19 

Any de finalització doctorat pre i post 2005

 
Frecuencia

Válidos 1990-2005 

2005-2012 

Total 
 
Taula 1.20 

Tabla de contingencia Àmbit de l’empresa * Any de finalització doctorat pre i post 2005

 

Àmbit de l’empresa Públic 

Privat 

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

Frecuencia esperada 113,0

Lloc de feina  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

209 52,4 56,0

3 ,8 

4 1,0 

1 ,3 

A la resta de Comunitats 35 8,8 

66 16,5 17,7

 55 13,8 14,7

373 93,5 100,0

25 6,3  

1 ,3  

26 6,5  

399 100,0  

Any de finalització doctorat pre i post 2005  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

123 30,8 30,8 

276 69,2 69,2 100,0

399 100,0 100,0  

Tabla de contingencia Àmbit de l’empresa * Any de finalització doctorat pre i post 2005

Any de finalització doctorat pre i 

post 2005 

1990-2005 2005

Recuento 93 

Frecuencia esperada 81,4 

Residuos corregidos 3,0 

Recuento 21 

Frecuencia esperada 32,6 

Inserció laboral dels doctors UPF 1990 - 2011 
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113,0 249,0 362,0 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

56,0 56,0 

,8 56,8 

1,1 57,9 

,3 58,2 

9,4 67,6 

17,7 85,3 

14,7 100,0 

100,0  
 
 
 
 

Porcentaje 

acumulado 

30,8 

100,0 

Tabla de contingencia Àmbit de l’empresa * Any de finalització doctorat pre i post 2005 

Any de finalització doctorat pre i 

Total 2005-2012 

142 235 

153,6 235,0 

-3,0  

73 94 

61,4 94,0 



 

Total 

 

 

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

Residuos corregidos -3,0 

Recuento 114 

Frecuencia esperada 114,0 

 

Inserció laboral dels doctors UPF 1990 - 2011 
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3,0  

215 329 

215,0 329,0 



 

 

2 Taules relatives a la internacionalització de

Taula 2.1 
 

Universitat d'accésr ecodificada per provincia

 

Válidos Barcelona 

Girona 

Tarragona 

Lleida 

Altres Universitats 

espanyoles, fora de 

Catalunya 

Altres Universitats fora 

d'Espanya 

Altres 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

 
Taula 2.2 

 

Válidos Barcelona 

Tarragona 

Girona 

Lleida 

A la resta de Comunitats 

autònomes 

A Europa 

A la resta del món 

Total 

Perdidos No aplica 

0 

Total 

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

relatives a la internacionalització dels doctor

Universitat d'accésr ecodificada per provincia  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

267 66,9 67,4

9 2,3 

1 ,3 

1 ,3 

Altres Universitats 

espanyoles, fora de 

22 5,5 

Altres Universitats fora 92 23,1 23,2

4 1,0 

396 99,2 100,0

3 ,8  

399 100,0  

Lloc de feina  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

209 52,4 56,0

3 ,8 

4 1,0 

1 ,3 

Comunitats 35 8,8 

66 16,5 17,7

 55 13,8 14,7

373 93,5 100,0

25 6,3  

1 ,3  

26 6,5  

Inserció laboral dels doctors UPF 1990 - 2011 
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doctors UPF 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

67,4 67,4 

2,3 69,7 

,3 69,9 

,3 70,2 

5,6 75,8 

23,2 99,0 

1,0 100,0 

100,0  
 
 

Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

56,0 56,0 

,8 56,8 

1,1 57,9 

,3 58,2 

9,4 67,6 

17,7 85,3 

14,7 100,0 

100,0  
 
 
 



 

Total 

 
Taula 2.3 
 

 

Válidos Universitats catalanes

Altres universitats 

espanyoles 

Universitats de fora 

d'Espanya 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

 
Taula 2.4 

 

Válidos No Aplica 

Catalunya 

Altres CCAA 

Europa 

Resta del Món 

Total 

Perdidos Sistema 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

399 100,0  

Universitat d'accés simplificat  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Universitats catalanes 278 69,7 70,2

Altres universitats 22 5,5 

Universitats de fora 96 24,1 24,2

396 99,2 100,0

3 ,8  

399 100,0  

Lloc de feina recodificat  

Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado

25 6,3 6,3 

217 54,4 54,5 

35 8,8 8,8 

66 16,5 16,6 

55 13,8 13,8 

398 99,7 100,0 

1 ,3  

399 100,0  

Inserció laboral dels doctors UPF 1990 - 2011 
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Porcentaje 

 

Porcentaje 

acumulado 

70,2 70,2 

5,6 75,8 

24,2 100,0 

100,0  
 
 

Porcentaje 

acumulado 

6,3 

60,8 

69,6 

86,2 

100,0 

 
 
 



 

 

 

 
Taula 2.5 

Tabla de contingencia Universitat d'accés simplific at * Lloc on ha té/ha tingut la feina de major dedi cació

 

Universitat d'accés 

simplificat 

Universitats catalanes

Altres universitats 

espanyoles 

Universitats de fora 

d'Espanya 

Total 

 

 
Taula 2.6 

Tabla de contingencia Lloc de feina recodificat * L loc on ha té/ha tingut la feina de major dedicació

 

Lloc de feina 

recodificat 

No Aplica Recuento

Frecuencia esperada

Catalunya Recuento

Frecuencia esperada

Altres CCAA Recuento

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

Tabla de contingencia Universitat d'accés simplific at * Lloc on ha té/ha tingut la feina de major dedi cació

Lloc on ha té/ha tingut la 

dedicació

A la universitat 

En un 

centre o 

institut de 

recerca

Universitats catalanes Recuento 141 

Frecuencia 

esperada 

139,9 

Altres universitats Recuento 9 

Frecuencia 

esperada 

10,8 

Universitats de fora Recuento 47 

Frecuencia 

esperada 

46,3 

Recuento 197 

Frecuencia 

esperada 

197,0 

Tabla de contingencia Lloc de feina recodificat * L loc on ha té/ha tingut la feina de major dedicació

Lloc on ha té/ha tingut la feina de major dedicació

A la universitat 

En un centre o 

institut de 

recerca

Recuento 6 

Frecuencia esperada 6,7 

Recuento 111 

Frecuencia esperada 111,0 

Recuento 24 

Inserció laboral dels doctors UPF 1990 - 2011 
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Tabla de contingencia Universitat d'accés simplific at * Lloc on ha té/ha tingut la feina de major dedi cació  

Lloc on ha té/ha tingut la feina de major 

dedicació 

Total 

En un 

centre o 

institut de 

recerca 

En una 

empresa o 

altra 

institució (O 

ALTRES) 

57 74 272 

60,4 71,7 272,0 

6 6 21 

4,7 5,5 21,0 

22 21 90 

20,0 23,7 90,0 

85 101 383 

85,0 101,0 383,0 

Tabla de contingencia Lloc de feina recodificat * L loc on ha té/ha tingut la feina de major dedicació  

Lloc on ha té/ha tingut la feina de major dedicació 

Total 

En un centre o 

institut de 

recerca 

En una 

empresa o altra 

institució (O 

ALTRES) 

4 3 13 

2,9 3,4 13,0 

43 63 217 

48,5 57,5 217,0 

3 8 35 



 

Frecuencia 

Europa Recuento

Frecuencia esperada

Resta del Món Recuento

Frecuencia esperada

Total Recuento

Frecuencia esperada

 
Taula 2.7 

Tabla de contingencia Universitat d'accés simplific at * Lloc de treball recodificat 3

 

Universitat d'accés 

simplificat 

Universitats catalanes

Altres universitats 

espanyoles 

Universitats de fora 

d'Espanya 

Total 

 
Taula 2.8 

 

Universitat d'accés 

simplificat 

Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

Lloc de treball recodificat 3 Correlación de Pearson

Sig. (bilateral)

N

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

 

 

 

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

Frecuencia esperada 17,9 

Recuento 30 

Frecuencia esperada 33,3 

Recuento 26 

Frecuencia esperada 28,1 

Recuento 197 

Frecuencia esperada 197,0 

Tabla de contingencia Universitat d'accés simplific at * Lloc de treball recodificat 3

Lloc de treball recodificat 3

Catalunya Altres CCAA

Universitats catalanes Recuento 185 

Frecuencia esperada 151,7 

Altres universitats Recuento 7 

Frecuencia esperada 11,6 

Universitats de fora Recuento 23 

Frecuencia esperada 51,7 

Recuento 215 

Frecuencia esperada 215,0 

Correlaciones  

Universitat 

d'accés 

simplificat 

Lloc de treball 

recodificat 3

Correlación de Pearson 1 

Sig. (bilateral)  

N 396 

Correlación de Pearson ,390** 

Sig. (bilateral) ,000  

N 370 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Inserció laboral dels doctors UPF 1990 - 2011 
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7,8 9,3 35,0 

21 14 65 

14,5 17,2 65,0 

15 14 55 

12,3 14,6 55,0 

86 102 385 

86,0 102,0 385,0 

Tabla de contingencia Universitat d'accés simplific at * Lloc de treball recodificat 3  

Lloc de treball recodificat 3 

Total Altres CCAA Fora d'Espanya 

15 61 261 

24,7 84,6 261,0 

10 3 20 

1,9 6,5 20,0 

10 56 89 

8,4 28,9 89,0 

35 120 370 

35,0 120,0 370,0 

Lloc de treball 

recodificat 3 

,390** 

,000 

370 

1 

 

373 



 

Taula 2.9 

 
Taula 2.10 
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Tabla de contingencia Font d’ingressos durant els e studis de doctorat * Lloc de treball recodificat 3

 

Font 

d’ingressos 

durant els 

estudis de 

doctorat 

No aplica Recuento 

Frecuencia esperada

Una beca Recuento 

Frecuencia esperada

Docent o Recuento 

Tabla de contingencia Requisit simplificat (Títol D r. S/N) * Lloc de treball 

 

Requisit 

simplificat (Títol 

Dr. S/N) 

Requesit títol doctor 

No es va requerir el títol de doctor

Total 

Tabla de contingencia Requisit simplificat (Títol Dr. S/N) * Universitat d 'accés simplificat

 

Requisit 

simplificat 

(Títol Dr. S/N) 

Requesit títol doctor Recuento

Frecuencia esperada

No es va requerir el 

títol de doctor 

Recuento

Frecuencia esperada

Total Recuento

Frecuencia esperada

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

Tabla de contingencia Font d’ingressos durant els e studis de doctorat * Lloc de treball recodificat 3

Lloc de treball recodificat 3 

Catalunya Altres CCAA Fora d'Espanya

 8 0 

Frecuencia esperada 5,8 ,9 

 90 17 

Frecuencia esperada 103,6 16,7 

 66 12 

Tabla de contingencia Requisit simplificat (Títol D r. S/N) * Lloc de treball recodificat 3

Lloc de treball recodificat 3

Catalunya Altres CCAA

Recuento 146 

Frecuencia esperada 161,1 

No es va requerir el títol de doctor Recuento 69 

Frecuencia esperada 53,9 

Recuento 215 

Frecuencia esperada 215,0 

Requisit simplificat (Títol Dr. S/N) * Universitat d 'accés simplificat

Universitat d'accés simplificat

Universitats 

catalanes 

Altres 

universitats 

espanyoles 

Recuento 189 15

Frecuencia esperada 199,1 15,0

Recuento 76 5

Frecuencia esperada 65,9 5,0

Recuento 265 20

Frecuencia esperada 265,0 20,0

Inserció laboral dels doctors UPF 1990 - 2011 

32 

Tabla de contingencia Font d’ingressos durant els e studis de doctorat * Lloc de treball recodificat 3  

 

Total Fora d'Espanya 

2 10 

3,2 10,0 

71 178 

57,7 178,0 

36 114 

recodificat 3  

Lloc de treball recodificat 3 

Total Altres CCAA 

Fora 

d'Espanya 

27 105 278 

26,2 90,7 278,0 

8 16 93 

8,8 30,3 93,0 

35 121 371 

35,0 121,0 371,0 

Requisit simplificat (Títol Dr. S/N) * Universitat d 'accés simplificat  

Universitat d'accés simplificat 

Total 

Universitats 

de fora 

d'Espanya 

15 77 281 

15,0 66,9 281,0 

5 12 93 

5,0 22,1 93,0 

20 89 374 

20,0 89,0 374,0 



 

investigador a la 

universitat 

(associats 

inclosos i 

Frecuencia esperada

Una feina de 

l’àmbit dels 

estudis previs del 

doctorat 

Recuento 

Frecuencia esperada

Una feina en un 

àmbit no 

relacionat amb 

els estudis previs 

a 

Recuento 

Frecuencia esperada

No treballava: 

estudiant a temps 

complet o amb 

feines interm 

Recuento 

Frecuencia esperada

Total Recuento 

Frecuencia esperada

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

   Inserció laboral dels doctors UPF 1990 

Frecuencia esperada 66,3 10,7 

 37 1 

Frecuencia esperada 27,3 4,4 

 11 2 

Frecuencia esperada 8,7 1,4 

 5 3 

Frecuencia esperada 5,2 ,8 

 217 35 

Frecuencia esperada 217,0 35,0 

Inserció laboral dels doctors UPF 1990 - 2011 
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37,0 114,0 

9 47 

15,2 47,0 

2 15 

4,9 15,0 

1 9 

2,9 9,0 

121 373 

121,0 373,0 


