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Aquesta és la cinquena edició d’aquest estudi d’inserció laboral. Des de l’any 2001, les 
universitats catalanes analitzen, amb una periodicitat triennal, la inserció laboral de les 
persones graduades tres anys abans.  
 
Hi participa tot el sistema universitari català, públic i privat: 

− El sistema públic representa el 68,0% de la població, i  
− El privat (inclosos centres adscrits) el 32,0% restant.  

 
L’estudi analitza la inserció laboral de 1.426 persones titulades, d’un total de 2.080 
que es van Doctorar el curs 2009-2010, xifra que representa un percentatge del 
68,6% i un error mostral del 1,5%.  
 
És un dels estudis amb més representativitat sobre la qualitat de la inserció laboral de la 
població graduada a Europa. 
 
Concretament, la UOC, aquesta és la primera vegada que participa en aquesta enquesta 
pels Doctorats. S’ha analitzat la inserció laboral de 12 persones titulades d’un total de 
13 que van fer el Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement (SIC) el 
curs 2009-2010, xifra que representa un percentatge de resposta del 92,3% i un error 
mostral global del 7,9%.  
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1. CONTEXT 
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1.1. COMPARATIVA DELS PRINCIPALS INDICADORS D’INSERSIÓ DELS DOCTORATS  UOC- SUC 

Principals indicadors d'inserció laboral dels Doctorats, comparativa UOC-SUC 
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1.2. DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA PER GÈNERE (UOC- SUC) 

Principals indicadors d'inserció laboral dels Doctorats, comparativa UOC-SUC 

Dones Homes 
N Percentatge N Percentatge 

UOC 7 58,3% 5 41,7% 

CC Socials SUC 118 49,0% 123 51,0% 

Total SUC 741 52,0% 685 48,0% 
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1.3. NIVELL D’ESTUDIS PARES 

P.72.- Quin és el nivell d’estudis més elevat dels seus pares? 
Resposta simple i suggerida 
Base: Totalitat de la mostra  12 
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2. ESTUDIS D’ACCÉS AL 
DOCTORAT 
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2.1. TÍTOL D’ACCÉS 
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P.1. Amb quina titulació veu accedir al doctorat? (títol d’accés)  
Resposta simple i suggerida en cas de llicenciatura o Enginyeria, camp obert en cas de màster o estrangers. 
Base: Totalitat de la mostra  12 
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3. CARACTERÍSTIQUES ÀMBIT 
LABORAL 
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3.1. PRINCIPAL FONT D’INGRESSOS DURANT EL DOCTORAT 

P.16. Quina va ser la principal font d’ingressos durant el doctorat?  
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que Sí treballen actualment  12 

41,7   

41,7   

16,7 
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Una beca 

Docent/investigador a la 
universitat (associats inclosos i 
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Feina de l’àmbit dels estudis previs 
de doctorat 

NOTA: Quan fem la comparativa amb el SUC (Sistema Universitari 
Català) veiem que a l’entorn un 4,2% treballava en una feina no 
relacionada amb els estudis previs de Doctorat, i el 0,5% no treballava. 
En el cas dels doctorats de la UOC, cap respon a aquestes categories. 

SUC: 54,1% 

SUC: 16,9% 

SUC: 24,3% 
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3.2. REQUISITS D’ACCÉS AL LLOC DE 
TREBALL ACTUAL O ANTERIOR  

3.3. FUNCIONS PRÒPIES DE DOCTORAT? 

P.28. Què calia per a aquesta feina? Era un requisit...  
Resposta múltiple i suggerida 
Base: 12 
 

P.29.- Les funcions són les pròpies del nivell de titulació exigit? 
Resposta simple 
Base: Enquestats amb titulació específica requerida  12 

NOTA: Tots els doctors de la UOC treballen en feines que requereixen 
com a mínim ser titulat universitari, en canvi en el SUC el percentatge 
és una mica inferior  (97,3%) 
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3.4. NIVELL D’INGRESSOS 
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P15. Quant guanyeu o guanyàveu anualment (brut)?   
Resposta simple i espontània 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat anteriorment  12 
 

SUC: 10,1% 

SUC: 20,1% 

SUC: 69,9% 
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3.5. TIPUS DE CONTRACTE 

P.11.- Quin tipus de contracte teniu/teníeu? 
Resposta simple i espontània 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat anteriorment  12 
Nota: Els que tenien contracte temporal tenien un contracte de més d’un any de durada. 
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SUC: 45,7% 

SUC: 39,1% 
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Sí 
91,7% 

No 
8,3% 

3.7. ÀMBIT DE L’EMPRESA 

P.36.- L’empresa és d’àmbit: 
Resposta simple 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat 
anteriorment  12 

Privat 
83,3% 

Públic 
16,7% 

3.6. TIPUS DE JORNADA LABORAL 
 A TEMPS COMPLERT- 

P.35.- Teniu una jornada laboral a temps complet? 
Resposta simple 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat 
anteriorment (excepte BECARIS)  12 

SUC Privat: 
35,5% 

SUC: 88,2% 

SUC 
Públic: 64,5% 
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4. SATISFACCIÓ ESTUDIS 
DOCTORAT 
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La qualitat dels recursos del departament/unitat/institució i 
la seva disponibilitat per dur a terme la recerca 

La qualitat de la tutoria durant el període de 
classes/seminaris (amb els professors de les assignatures) 

La qualitat de l’organització i el desenvolupament de les 
activitats formatives /classes/seminaris (compliment 

calendari, lloc...) 

El contingut i la qualitat de les activitats 
formatives/classes/seminaris/activitats 

La rellevància del contingut de les activitats 
formatives/classes/seminaris per a la tesi 

4.1. VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ REBUDA A LA UOC 

P.17-23. Què opineu de la formació que veu rebre a la UOC, en la titulació. Puntueu de l’1 (molt baix) al 7 (molt bo) el nivell de formació rebut a la universitat: 
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que Sí treballen actualment o Sí han treballat  12   
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La rellevància del contingut de les activitats 
formatives/classes/seminaris per a la tesi 

4.2. VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ REBUDA A LA UOC  (COMPARATIVA SUC)  

P.17-23. Què opineu de la formació que veu rebre a la UOC, en la titulació. Puntueu el nivell de formació rebut a la universitat (canvi d’escala a 0-10 per fer comparativa) 
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que Sí treballen actualment o Sí han treballat  12 

SUC: 8,2 

SUC: 7,4 

SUC: 6,8 

SUC: 6,4 

SUC: 6,1 

SUC: 5,0 

SUC: 6,3 

SUC: Conversió escala a 0-10: 
(x-1)*10/6 
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Networking  

Captació i gestió de fons i recursos per la recerca 

Treball en equip 

Gestió de la documentació 

Idiomes 

Competència docent  

4.3. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES  

P.58-71. Valoreu el grau en què heu desenvolupat les competències següents durant els estudis de doctorat. Puntueu de l’1 (molt baix) al 7 (molt alt) el nivell de 
formació rebut a la universitat:  
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que Sí treballen actualment o Sí han treballat  12 
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P.58-71. Valoreu el grau en què heu desenvolupat les competències següents durant els estudis de doctorat.  
Puntueu el nivell de formació rebut a la universitat (canvi d’escala 0-10 per fer comparativa):  
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que Sí treballen actualment o Sí han treballat  12 

SUC: 8,1 

SUC: 7,5 

SUC: 7,6 

SUC: 7,4 
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4.4. VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES (COMPARATIVA SUC) 

SUC: Conversió escala a 0-10: 
(x-1)*10/6 
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P.24. Si haguéssiu de començar de nou, tornaríeu a fer els estudis de doctorat? 
Resposta simple  
Base: Totalitat de la mostra  12 

SUC: 85,0% 

4.5. INTENCIÓ DE TORNAR A ESCOLLIR LA MATEIXA LA FORMACIÓ DE DOCTORAT  

Sí 
75,0% 

No 
25,0% 
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5. VALORACIÓ SATISFACCIÓ 
AMB LA FEINA ACTUAL 
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5.1. VALORACIÓ NIVELL DE SATISFACCIÓ AMB FEINA ACTUAL 

P. 40-44. Valoreu de l´1 (gens) al 7 (molta) la satisfacció amb la feina actual? 
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que Sí treballen ACTUALMENT (excepte BECARIS I SENSE CONTRACTE)  12 
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5.2. VALORACIÓ NIVELL DE SATISFACCIÓ AMB FEINA ACTUAL (COMPARATIVA SUC) 

P.40-44. Valoreu de l´1 (gens) al 10 (molta) la satisfacció amb feina actual (canvi d’escala 0-10 per fer comparativa):  
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que Sí treballen ACTUALMENT (excepte BECARIS I SENSE CONTRACTE)  12 
Nota: conversió d’escala per poder comparar amb el SUC  

SUC: 8,2 

SUC: 5,2 

SUC: 5,7 

SUC: 6,6 

SUC: 7,7 

SUC: Conversió escala a 0-10: 
(x-1)*10/6 
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6. IMPACTE DELS ESTUDIS EN 
LA FEINA ACTUAL 
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Sí 
83,3% 

No 
16,7% 

6.2. CANVI DE FEINA  

P.50.- Canvi de feina un cop finalitzat el doctorat  
Resposta simple 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat 
anteriorment  10 (Responen sí a la P.49) 

SÍ 
30,0% 

NO 
70,0% 

6.1. ANTECEDENTS LABORALS  

P.49.- Antecedents laborals. Treball com a mínim dos anys durant el doctorat  
Resposta simple 
Base: Enquestats  12 
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Sí 
70,0% 

No 
30,0% 

6.4. MILLORA EN LA TIPOLOGIA DE 
CONTRACTE 

P.52 Millora en la tipologia de contracte  
Resposta simple 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat 
anteriorment  10 (Responen sí a la P.49) 

Sí 
70,0% 

No 
30,0% 

6.3. PROMOCIÓ LABORAL DESPRÉS DEL 
TÍTOL  

P.51.- Promoció laboral després del títol  
Resposta simple 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat 
anteriorment  10 (Responen sí a la P.49) 

SUC: 49,9% 

SUC: 48,9%  
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Sí 
90,0% 

No 
10,0% 

6.6. AUGMENT DEL TEMPS DE DEDICACIÓ 
(HORES SETMANALS)  

P.54.- Augment del temps de dedicació (hores setmanals)  
Resposta simple 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat 
anteriorment  10 (Responen sí a la P.49) 

Sí 
50,0% 

No 
50,0% 

6.5. MILLORA EN LA RETRIBUCIÓ ECONÒMICA 

P.53.- Millora en la retribució econòmica  
Resposta simple 
Base: Enquestats que treballen actualment o que han treballat 
anteriorment  10 (Responen sí a la P.49) 

SUC: 27,2% 

SUC: 52,7% 
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Assumir un rol clau en les decisions que puguin tenir impacte 
directe en el negoci 

Assumir noves funcions, tasques o projectes d'alta visibilitat 
dins l'empresa 

Desenvolupar nous projectes o productes, noves línies 
d'actuació 

Assumir noves funcions o responsabilitats diferents de les que 
ja desenvolupàveu 

Coordinar equips de treball i gestionar els problemes que se'n 
puguin derivar 

6.7. VALORACIÓ SUBJECTIVA DE L’IMPACTE DELS ESTUDIS DE DOCTORAT 

P. 53-57. Valoreu de l’1 (gens) al 7 (molt) en quin grau ha contribuït la titulació obtinguda a la UOC 
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que Sí treballen actualment o Sí han treballat  12 
Nota: P.55, P.56, P.57 Respostes només dels que treballen en empresa privada (n=3) 
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Assumir un rol clau en les decisions que puguin tenir 
impacte directe en el negoci 

Assumir noves funcions, tasques o projectes d'alta 
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Desenvolupar nous projectes o productes, noves línies 
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Assumir noves funcions o responsabilitats diferents de 
les que ja desenvolupàveu 

Coordinar equips de treball i gestionar els problemes 
que se'n puguin derivar 

P. 53-57. Valoreu en quin grau ha contribuït la titulació obtinguda a la UOC (canvi d’escala 0-10 per fer comparativa): 
Resposta simple i suggerida 
Base: Enquestats que SI treballen actualment o SÍ han treballat  12 
Nota: P.55, P.56, P.57 Respostes només dels que treballen en empresa privada (n=3) 

SUC: 4,0 

SUC: 4,5 

SUC: 4,5 

SUC: 5,9 

SUC: 5,3 

6.8. VALORACIÓ SUBJECTIVA DE L’IMPACTE DELS ESTUDIS DE DOCTORAT (COMPARACIÓ SUC) 

SUC: Conversió escala a 0-10: 
(x-1)*10/6 
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7. MOBILITAT 
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 Països de destí 
 mobilitat doctoral: 
 

• USA 

• Finlàndia 

• Regne Unit 

• França 

33,0% 

67,0% 

Sí, internacional No 

 7.1. MOBILITAT DURANT EL DOCTORAT / POSTDOCTORAT 

P. 45. Heu tingut alguna experiència de mobilitat durant els estudis de doctorat?  
P. 47. I postdoctoral?  
Resposta simple 
Base: Totalitat de la mostra -> 12 

SUC: 50,0% 

 Països de destí  
mobilitat postdoctoral: 

• Regne Unit 

• USA 

• Argentina 

• Àsia 41,7% 

58,3% 

Sí, internacional No 

SUC: 31,0% 
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8. CONCLUSIONS 



COMPARATIVA INDICADORS UOC-SUC 
 
Els Doctors de la UOC majoritàriament treballen a la pròpia universitat i tenen un percentatge superior 
d’estabilitat en el contracte. 
 
DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA SEGONS GÈNERE 
 
Els Doctorats de la UOC són de l’àmbit de les ciències Socials i comparant amb el SUC no hi ha 
diferències significatives. Ni comparat amb els doctorats del mateix àmbit ni amb el global del SUC. 
 
La distribució de la mostra per gènere a la UOC, podem veure que dels doctorats que van acabar els 
seus estudis el curs 2009-2010, un 58,3% són dones i un 41,7% homes.  
 
En el SUC la distribució de la mostra de doctors és del 52,0% de dones i el 48,0% d’homes.  
 
Cal destacar que als àmbits de Ciències de la Salut i Ciències Experimentals la quantitat de doctores és 
superior a la quantitat de doctors, mentre que a Enginyeria i Arquitectura predominen els doctors. 
 
DISTIBUCIÓ DE LA MOSTRA SEGONS ELS ESTUDIS DELS PARES 
 
Si ens fixem ara en la distribució de la mostra de la UOC segons els estudis dels pares, veurem que en 
només un 16,7% de la mostra tant el pare com la mare tenen estudis superiors, i els doctorats que 
tenen pares amb estudis primaris o sense estudis són el 41,7%. 
  
 
 
 
 

CONTEXT 



PRINCIPAL FONT D’INGRESSOS DURANT EL DOCTORAT 
 
Entre els doctorats de la UOC el curs 2009-2010, el 100% de la mostra treballava mentre cursava els 
estudis del doctorat. El 41,7% cobraven una beca, un altre 41,7% era personal docent investigador 
de la universitat (associats inclosos i contractes d’investigació). Per últim, un 16,7% tenia feina de l’àmbit 
dels estudis previs al Doctorat.  
 
Quan fem la comparativa amb el SUC, es pot veure que els doctorats que rebien beca eren el 54,0%, el 
16,9% formava part del personal docent investigador a la universitat, un 24,3% tenia feina 
relacionada amb els estudis previs al Doctorat, un 4,2% treballava en una feina no relacionada amb 
els estudis previs de Doctorat, i el 0,5% no treballava.  
 
REQUISITS D’ACCÉS A LA FEINA 
 
En el context UOC, un 33,3% de la mostra va declarar necessitar el títol de Doctor per a dur a terme la 
feina que estava realitzant, un 58,3% requerien una titulació específica a nivell de llicenciatura, 
enginyeria o diplomatura, i finalment, un 8,3% afirmava que el requisit era tenir titulació universitària.  
 
FUNCIONS DE DOCTORAT A LA FEINA 
 
Quan s’analitza el desenvolupament o no de les funcions pròpies al Doctorat, es pot veure que un 75,0% 
dels doctorats a la UOC assegurava dur a terme funcions pròpies del nivell de titulació exigit, i el 
25,0% restant realitzava funcions pròpies de titulació universitària.  
Si fem la comparativa amb el SUC, es pot veure que són un 60,0% els doctorats que feien funcions pròpies 
de la titulació que estaven cursant.  
 
 
 
 

Característiques de l’àmbit laboral 



NIVELL D’INGRESSOS (euros a l’any) 
 
• Estudiants de doctorat que guanyaven fins a 15.000 euros:  

16,7% (context UOC)  i el 10,1% (context SUC) 
 

• Entre 15.001 i 24.000 euros: 
8,3% (context UOC) i el 20,1% (context SUC) 

 
• Més de 24.000:  

75,0% (context UOC) i el 69,9% (context SUC)  
 
TIPUS DE CONTRACTE 
 

• Contracte fix: 66,7 (context UOC) i 45,7% (context SUC) 
• Contracte temporal o interí: 33,3% (context UOC) 39,1% (context SUC) 

 
D’aquest 33,3% de doctorands amb contracte temporal a la UOC, cal puntualitzar que el contracte era de 
més d’un any de durada. 
 
TIPUS DE JORNADA I ÀMBIT D’EMPRESA 

 
• Contracte a temps complert: 91,7% (context UOC) i  88,2% (context SUC) 
• Àmbit privat: el 83,3% dels doctorats a la UOC  i 35,5% (context SUC).  
• Àmbit públic: 16,7% dels doctorats a la UOC i el 64,5% dels doctors del SUC. 

 
No són diferències significatives, però en el cas de la UOC els doctors són un grup més homogeni en quan 
a tipus de contracte i jornada, per això segurament superen la mitjana del SUC. 
 
 
 

Característiques de l’àmbit laboral 



 
VALORACIÓ DE LA FORMACIÓ REBUDA (escala 0-10) 
 
 
Els doctorats de la UOC valoren: 
 
• 8,5 formació rebuda (7,4 context SUC) 
 
• 8,5 “qualitat de la supervisió durant el desenvolupament de la tesi” (8,2 context SUC). 
 
• 8,1 la “qualitat dels recursos de la institució i la seva disponibilitat per dur a terme la recerca”  (6,8  
context SUC). 
 
 
La valoració és més baixa en els següents aspectes: 
 
• 6,4 “contingut i la qualitat de les activitats formatives: classes, seminaris, activitats” (6,1 context SUC)   
 
• 4,4  “rellevància del contingut d’aquestes activitats” (5 context SUC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satisfacció envers els Estudis de Doctorat 



VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE LES COMPETÈNCIES 
 
Competència més ben valorada pels doctors de la UOC:  
 

• 9 “treballar de manera independent i autodirigida”. 
 
Valorades amb un notable: 
 

- “l’edició i exposició de resultats de la recerca”  -  “disseny, planificació i execució de la recerca” 
- “la capacitat de generar nou coneixement”       - “tècniques d’anàlisi de dades i resultats”  
- “redactar i publicar articles científics”               - “Networking” 
- “estratègies d'anàlisi de teories i fonaments”    - “comprendre l'impacte de la recerca a la societat 
 

Puntuades entre 5 i 6: 
 

 - “captació i gestió de fons i recursos per la recerca” 
 - “treball en equip i gestió de la documentació” 

 
Valoracions més baixes: 
 

• 4,8 “idiomes” 
• 4 “competència docent” 

 
Si ho comparem amb el context SUC, podem veure que les valoracions són molt similars, però sempre 
lleugerament més baixes en la majoria de competències.  
 
Per últim, destacar que el percentatge de Doctors que tornarien a escollir la mateixa formació de 
Doctorat és del 75,0% en el context UOC i del 85,0% en el SUC. 
 
 

Satisfacció envers els Estudis de Doctorat 



VALORACIÓ SATISFACCIÓ AMB LA FEINA ACTUAL 
 
L’enquesta també demanava el nivell de satisfacció dels doctors de la UOC amb la feina actual, i els 
enquestats en fan una valoració molt positiva. 
 

•  9,3 a la satisfacció amb la “feina en general” (7,7 context SUC),  
•  8,5 a la satisfacció amb el “contingut de la feina” (8,2 context SUC) 
•  8    a la “aplicabilitat dels coneixements/competències del doctorat a la feina” (6,6 context SUC) 
•  7,7 al “nivell de retribució” (5,7 context SUC),  
•  6,5 a les “perspectives de millora i promoció” (5,2 context SUC). 

 
Així doncs, pel que fa a la comparativa amb el SUC, altra vegada els doctors de la UOC són els que 
tenen satisfacció més alta respecte la dels doctors del conjunt del SUC;  la diferència és significativa.  
 
IMPACTE DELS ESTUDIS EN LA FEINA ACTUAL (canvis objectius) 
 
 
Majoritàriament el doctorat ha tingut un impacte positiu en el mercat laboral: 
 

• “promoció laboral” (70,0% context UOC - 48,9% context SUC) 
• “millora de tipologia de contracte” (70,0% context UOC - 48,2% context SUC) 
• “millora de la retribució econòmica” (90,0% context UOC - 52,6% context SUC) 

 
 
 
 
 
 

Satisfacció envers la feina actual i impacte dels 
estudis (I) 



IMPACTE DELS ESTUDIS EN LA FEINA ACTUAL (apreciació subjectiva) 
 
Pel que fa a indicadors més subjectius sobre l’impacte dels estudis de doctorat, a la UOC es valora 
amb un: 

 
• 9,2 la “possibilitat d’assumir un rol clau en les decisions que puguin tenir impacte directe en el 
negoci” 
• 8,3 la “possibilitat d’assumir noves funcions tasques o projectes d'alta visibilitat dins l'empresa”   
• 7,5 la “desenvolupar nous projectes o productes, noves línies d'actuació” 
• 7,2 la “assumir noves funcions o responsabilitats diferents de les que ja desenvolupaven” 
• 6,5 la “coordinar equips de treball i gestionar els problemes que se'n puguin derivar” 

 
Quan es compara amb el SUC, es pot observar que les puntuacions són molt inferiors, en general, 
cap mitjana supera el 6 (en una escala de 0 a 10).  
 
Puntuació més alta:  
 

• 5,9 “assumir noves funcions o responsabilitats diferents de les que ja desenvolupaven”  
 
Puntuació més baixa: 
 

• 4 “assumir un rol clau en les decisions que puguin tenir impacte directe en el negoci”  
 
Si tenim en compte que aquests ítems estan extrets d’una escala de pràctiques organitzatives 
relacionades amb el desenvolupament de posicions directives, sembla doncs, que pels enquestats del 
SUC, la formació de doctorat no es troba vinculada a canvis en aquesta direcció de 
responsabilitats, a diferència dels doctors de la UOC que sí que ho relacionen. 
 
 

Satisfacció envers la feina actual i impacte dels 
estudis (II) 



 
 
MOBILITAT DOCTORAL 
 
 
Pel que fa als estudiants de doctorat de la UOC, un 33,0% van tenir alguna experiència de mobilitat 
internacional durant els estudis de doctorat, per un 50,0% dels doctors del Sistema Universitari Català.  
 
Els països de destí dels doctors de la UOC van ser: USA, Finlàndia, Regne Unit i França. 
 
 
 
 
MOBILITAT POSTDOCTORAL 
 
 
En el cas de la mobilitat postdoctoral, un 41,7% dels doctors de la UOC, han realitzat alguna 
experiència de mobilitat internacional, per un 31,0% dels doctors del Sistema Universitari Català. 
 
I pel que fa als països de destí d’aquestes estades es concentren al Regne Unit, als USA, a Argentina i a  
Àsia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilitat 
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