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Qüestionari  
Valoració del estudis finalitzats a la UOC (Graduats/des) 

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

DESCRIPCIÓ BLOC CODI 
PREG. 

DESCRIPCIÓ 
PREGUNTA 

OPCIONS DE RESPOSTA 

Motius per escollir una titulació 
universitària (pots escollir més d'una 
opció) 

1 - - Perquè necessitava tenir un 
títol 

- Per millorar professionalment 
(més responsabilitat, 
promoció, salari) 

- Perquè m’agrada estudiar i 
ampliar els meus 
coneixements 

- Altres 
Motius pel quals vas escollir la titulació 
(pots escollir més d'una opció) 

2 - - És la que m'agradava 
- Té una bona sortida laboral 
- S'hi matriculaven les meves 

amistats 
- Consells de familiars/amistats 
- Altres 

Motius pels quals vas triar la UOC (pots 
escollir més d'una opció) 

3 - - Perquè podia gestionar el meu 
temps 

- Perquè podia estudiar des d'on 
volia 

- Perquè coneixia gent que hi 
estudiava i m'ho va recomanar 

- Pel seu prestigi 
- Altres 

En quin lloc vas cursar majoritàriament 
els estudis pre-universitaris? 

4 - - Catalunya 
- Resta de l’Estat espanyol 
- Unió Europea 
- Resta del món 

Has compaginat els estudis amb una 
feina? 

5 - - Sí 
- No 

De quin tipus? 6 - - De tipus esporàdic 
- Una feina setmanal de menys 

de 15 hores 
- Una feina setmanal de més de 

15 hores 
La feina que has desenvolupat al llarg de 
la titulació ha estat majoritàriament 
relacionada amb els estudis cursats? 

7 - - Sí 
- No 

Has trobat facilitats per a conciliar 
estudis i feina (normatives, permanència, 
flexibilitat d?horaris, càrrega de treball, 
etc.)? 

8 - - Sí 
- No 

En quin interval situes el teu nivell 
salarial actual (brut anual) 

9 - - Menys de 15.000 ? 
- Entre 15.000 i 18.000 ? 
- Entre 18.000 i 24.000 ? 
- Entre 24.000 i 30.000 ? 
- Entre 30.000 i 40.000 ? 
- Entre 40.000 i 60.000 ? 
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- Més de 60.000 ? 
Valoració dels serveis i l'assessorament 10 La titulació ha respost a 

les meves expectatives 
- 1 (Molt en desacord) 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 (Molt d'acord) 
- NS/NC 
- N.A 

11 L’estructura del pla 
d’estudis ha permès una 
progressió adequada del 
meu aprenentatge 

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

13 El volum de treball exigit 
ha estat coherent amb el 
nombre de crèdits de les 
assignatures 

14 Estic satisfet/a amb el 
professorat 

15 La metodologia docent 
emprada pel professorat 
ha afavorit el meu 
aprenentatge 

16 La tutorització ha estat 
útil i ha contribuït a 
millorar el meu 
aprenentatge 

17 El campus virtual ha 
esdevingut un entorn 
adequat per generar 
coneixement i millorar el 
meu aprenentatge 

18 Els sistemes d’avaluació 
han permès reflectir 
adequadament el meu 
aprenentatge 

19 Les pràctiques m’han 
permès aplicar i 
consolidar coneixements 
i habilitats adquirits 
durant la titulació 

20 Les accions de mobilitat 
que he realitzat han 
estat rellevants per al 
meu aprenentatge 

21 El treball final m’ha 
permès valorar el meu 
grau d’assoliment de les 
competències de la 
titulació 

22 Els recursos facilitats pel 
serveis de biblioteca i de 
suport a la docència han 
respost a les meves 
necessitats 
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23 Els serveis de suport a 
l’estudiant (informació, 
matriculació, tràmits 
acadèmics, beques, 
orientació, etc.) m’han 
ofert un bon 
assessorament i atenció 

24 He rebut resposta 
adequada de les meves 
queixes i suggeriments 

25 La informació referent a 
la titulació al web és 
accessible i m’ha resultat 
útil 

26 La formació rebuda m’ha 
permès millorar les 
meves habilitats 
comunicatives 

 

27 La formació rebuda m’ha 
permès millorar les 
meves competències 
personals (nivell de 
confiança, aprenentatge 
autònom, presa de 
decisions, resolució de 
nous problemes, anàlisi 
crítica, etc.) 

28 La formació rebuda m’ha 
permès millorar la meva 
capacitat de lideratge i 
treball en equip 

29 La formació rebuda m’ha 
permès millorar les 
meves capacitats per a 
l’activitat professional 

30 Estic satisfet/a amb la 
titulació 

Quines perspectives de futur tens? (pots 
escollir més d'una opció) 

31 - - Estudiar un grau 
- Estudiar un màster 
- Estudiar un doctorat 
- Estudiar cursos especialitzats 
- Continuar treballant  
- Començar a treballar 
- Canviar de feina a una 

relacionada amb la titulació  
- No ho tinc clar 

En quin grau creus que contribuirà la 
titulació obtinguda a la UOC a la teva 
millora professional? (pots escollir més 
d'una opció) 

32 - - En oportunitats per accedir al 
món laboral 

- En donar-te estabilitat laboral 
- En canviar de responsabilitat 

dins la mateixa empresa 
- En canviar d'empresa 
- En la possibilitat de treballar 

per compte propi 
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- En la millora de la teva 
retribució econòmica 

En cas que tinguis previst continuar 
estudiant, en quin àmbit de 
coneixement? (pots escollir més d'una 
opció) 

33 - - Economia i Empresa 
- Comunicació i Informació 
- Informàtica, Multimèdia i 

Telecomunicació 
- Psicologia i Ciències de 

l'Educació 
- Dret i Ciència Política 
- Arts i Humanitats 
- Salut i Nutrició 
- Societat de la Informació 
- Altres 
- No tinc previst continuar 

estudiant 
Si tens previst continuar estudiant, ho 
faràs a la UOC? 

34 - - Sí 
- No 

Si tornessis a començar, triaries la 
mateixa titulació? 

35 - - Sí 
- No 

Si tornessis a començar, triaries la 
mateixa universitat? 

36 - - Sí 
- No 

Mantens algun vincle professional amb la 
UOC? (pots escollir més d'una opció) 

37 - - Sí, com a tutor 
- Sí, com a consultor 
- Sí, altres 
- No 

En cas de no mantenir aquest vincle, 
t'agradaria tenir-lo? 

38 - - Sí 
- No 

Mantens relació amb antics companys de 
la UOC? 

39 - - Sí, amb freqüència, 
virtualment i presencialitat 

- Sí, amb alguns pocs 
- Sí, amb pocs i només de 

manera virtual mantenim un 
cert contacte  

- Sí, pocs i una relació 
esporàdica 

- No, amb ningú 
Valoració de la formació rebuda 40 L'oferta formativa de la 

UOC 
- Moltes vegades 
- A vegades 
- Poc 
- Gairebé mai 
- Mai 

41 El correu de la UOC 
42 La Borsa de treball de la 

UOC 
43 Els fòrums 
44 L'espai d'Anuncis 
45 L'espai "Avantatges i 

Descomptes" 
46 La Biblioteca virtual de la 

UOC 
47 Les Novetats i Notícies 

Formes part d'alguna associació d'antics 
alumnes d'universitat o escola? 

48 - - Sí 
- No 

Has participat en algun d’aquests grups? 
(pots escollir més d'una opció) 

49 - - Òrgan de govern 
- Comissió d'estudiants  
- Grups de treball institucional  
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- Assemblea d'estudiants  
- Sindicat de representació 

estudiantil 
- Comitè/s d'avaluació a la 

Universitat 
- Comissió de campus 
- Comissió de seu 
- Comissió d'estudis 
- Altres grups 
- No he participat en cap 

d’aquests grups 
Quin és el teu grau de coneixement de la 
Comunitat de Graduats i Graduades de la 
UOC (Alumni)? 

50 - - Molt alt 
- Alt 
- Poc 
- Molt poc 
- Cap coneixement 

Indica el teu grau d’interès sobre aquests 
aspectes de la Comunitat de Graduats i 
Graduades de la UOC (Alumni)? 

51 Reunions de networking - Molt alt 
- Alt 
- Mitjà 
- Baix 
- Molt baix 

52 Avantatges i descomptes 
pels membres de 
l'associació 

53 Actualització de 
continguts d'interès 
acadèmic o professional 

54 Participació en equips de 
treball per temàtiques 
d'interès 

55 Actes presencials de 
caràcter social (dia del 
graduat,...) 

56 Sortides culturals amb 
professorat expert 

57 Conferències amb 
ponents de rellevància 

En cas que es fessin estudis futurs a la 
UOC en relació al desenvolupament 
professional dels graduats i graduades, 
estaries interessat/da en participar? 

58 - - Sí 
- No 

Si l'estudi a realitzar fos coordinat per 
l'Agència de Qualitat del Sistema 
Universitari Català, estàs disposat/da a 
cedir les teves dades personals perquè 
siguin ells qui es posin en contacte amb 
tu? 

59 - - Sí 
- No 

T'agradaria rebre informació dels 
resultats d'aquesta enquesta? 

60 - - Sí 
- No 

 


