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Qüestionari  
Valoració del curs acadèmic 

NOTA: Si a la descripció de la pregunta indica un guió – significa que coincideix amb la descripció del bloc 

DESCRIPCIÓ BLOC Nº 
PREG 

DESCRIPCIÓ 
PREGUNTA 

OPCIONS DE 
RESPOSTA 

Valoració de la titulació 1 El pla d'estudis i els coneixements, 
habilitats i actituds a assolir en la titulació 
han estat ben definits i coneguts 

- Totalment 
d'acord 

- 4 
- 3 
- 2 
- Totalment en 

desacord 

2 Estic satisfet amb els coneixements i 
habilitats que s'adquireixen durant el curs 

3 L'enfocament (o orientació) del pla 
d'estudis ha respost a les meves 
expectatives inicials 

4 El pla d'estudis ofereix uns itineraris 
adequats 

5 Hi ha hagut una bona coordinació en els 
continguts de les assignatures per evitar 
solapaments 

6 Puc aplicar professionalment els 
coneixements i habilitats adquirits durant 
el curs 

7 Puc aplicar personalment els coneixements 
i habilitats adquirits durant el curs 

8 En general, estic satisfet amb el pla 
d'estudis 

Valoració de la funció tutorial 9 Conec  les funcions del tutor a l' inici del 
curs 

- Totalment 
d'acord 

- 4 
- 3 
- 2 
- Totalment en 

desacord 

10 El tutor m'assessora curricularment i de 
manera òptima en el moment de fer la 
matrícula 

11 El tutor m'orienta correctament en el pla 
d'estudis 

12 El tutor respon les meves consultes en un 
termini adequat 

13 El tutor respon les meves consultes amb 
claredat 

14 El tutor em motiva a mantenir el ritme 
durant el curs de manera proactiva 

15 El tutor m'orienta professionalment 
16 Estic satisfet amb la tasca del meu tutor 

Valoració del Campus Virtual i 
dels Serveis universitaris 

17 La informació, els mitjans i recursos de 
comunicació del Campus Virtual em 
satisfan 

- Totalment 
d'acord 

- 4 
- 3 
- 2 
- Totalment en 

desacord 

18 El Campus Virtual és intuïtiu i fàcil 
d'utilitzar 

19 En global, estic satisfet amb el Campus 
Virtual 
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20 Els espais de "Recursos de l'Aula" i la 
Biblioteca virtual, s'adeqüen a les meves 
necessitats 

21 Em resulta fàcil trobar el que cerco a la 
Biblioteca 

22 En global, estic satisfet amb la Biblioteca 
23 El Servei d'orientació professional m'ha 

ofert un bon assessorament i atenció 
24 Els serveis administratius i de gestió 

acadèmica (Secretaria) m'han ofert un bon 
assessorament i atenció 

25 En general, estic satisfet amb els serveis 
universitaris 

-  

Valoració global de la UOC 26 Valoro positivament estudiar a la UOC pel 
títol que obtindré 

- Totalment 
d'acord 

- 4 
- 3 
- 2 
- Totalment en 

desacord 

27 Valoro positivament estudiar a la UOC per 
la millora de les meves competències 
(comunicatives, personals, professionals i 
relacionades amb l'entorn virtual) 

28 Valoro positivament estudiar a la UOC per 
la possibilitat de relacionar-me amb altres 
persones 

29 En global, estic satisfet amb el curs 
acadèmic 

30 En global, valorant els beneficis personals o 
professionals obtinguts en relació amb 
l'esforç que representa, estic satisfet 

31 Em sento membre de la comunitat 
universitària UOC 

32 Quan acabi els estudis a la UOC, mantindré 
el vincle amb la universitat 

33 Recomanaria estudiar a la UOC a una 
persona coneguda i/o familiar 

Afegeix, si ho consideres 
necessari, qualsevol comentari 
en relació amb la valoració del 
curs acadèmic ja sigui de la 
teva titulació o sobre la 
universitat  

34 - Camp obert 

 


