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1. INTRODUCCIÓ

ANTECEDENTS DEL PROCÉS:

• L'OCIE (antiga Oficina de Cooperació Internacional i Educativa) ja realitzava enquestes de
satisfacció des d'abans del curs 2005-06:

- Enquestes per a l'estudiantat entrant i ixent d'intercanvi a la Universitat Jaume I.

- Dissenyades a partir del model establert per l'Agència Erasmus.

- Enquestes aplicades mitjançant el paper.

- Procés poc sistematitzat.

• El curs 2012-13 naix l'ORI (Oficina de Relacions Internacionals), la qual manté l'ús de les
mateixes enquestes, amb l'anàlisi extern dels resultats.

• El curs 2013-14 l'ORI sol·licita a l'OPAQ l'automatització i la sistematització del procés, amb
la utilització de l'aplicació informàtica d'enquestes de la Universitat i la seua integració en la
pàgina web de l'Oficina, amb quatre instruments diferents:

- Qüestionari per a estudiantat ixent d'intercanvi per motiu d'estudis.

- Qüestionari per a estudiantat entrant d'intercanvi.

- Qüestionari per a coordinadors i coordinadores d'intercanvi.

- Qüestionari per a tutors i tutores d'intercanvi.

• Curs 2015-16: entra en funcionament la recollida d'informació amb el qüestionari per a
estudiantat entrant d'intercanvi i l’emissió d’un informe general del procés i d’informes per
títol.

• Curs 2018-19: amb el vist i plau de l’ORI, es deixen de realitzar els processos de recollida
d’opinió destinats als coordinadors i coordinadores i als tutors i tutores, corresponents al
curs 2017-18.
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L’aplicació de l’Enquesta de satisfacció de l’estudiantat entrant
d’intercanvi ens permet obtenir informació acumulada per a respondre a
les següents necessitats plantejades per l’ORI:

 Conèixer la satisfacció de l'estudiantat entrant amb la Universitat Jaume I.

 Conèixer la satisfacció de l'estudiantat entrant amb l'Oficina de Relacions
Internacionals (ORI).

 Conèixer la satisfacció de l'estudiantat entrant amb la ciutat de Castelló de la Plana.

 Conèixer la satisfacció de l'estudiantat entrant amb el tutor o tutora assignat a la
Universitat Jaume I.

 Conèixer la satisfacció de l'estudiantat entrant amb l'experiència d'intercanvi.

 Donar resposta a les necessitats d'informació dels processos de renovació de
l'acreditació dels títols.

2. OBJECTIUS
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3. METODOLOGIA: Qüestionari

El qüestionari té un total de 19 ítems repartits en els blocs següents:

Ítems sobre INFORMACIÓ PERSONAL

• Un ítem amb pregunta de classificació.

Ítems sobre la UNIVERSITAT JAUME I

• Un ítem amb 17 aspectes relacionats amb la institució mesurats amb escala tipus Likert de 5 punts.

• Un ítem de satisfacció general mesurat amb escala tipus Likert de 5 punts.

Ítems sobre la CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

• Un ítem amb 5 aspectes relacionats amb la ciutat mesurat amb escala tipus Likert de 5 punts.

• Un ítem de valoració general mesurat amb escala tipus Likert de 5 punts.

Ítems sobre l’OFICINA DE RELACIONS INSTITUCIONALS DE L'UJI

• Dos ítems amb 7 aspectes relacionats amb l'ORI, cadascú, mesurats amb escala tipus Likert de 5 punts.

• Un ítem de valoració general mesurat amb escala tipus Likert de 5 punts.

Ítems sobre el TUTOR O TUTORA ASSIGNAT

• Un ítem amb 2 aspectes relacionats amb el tutor o tutora mesurants amb escala tipus Likert de 5 punts.

• Un ítem de valoració general mesurat amb escala tipus Likert de 5 punts.

SATISFACCIÓ GENERAL

• Un ítem amb 3 aspectes generals mesurats amb escala tipus Likert de 5 punts.

• Un ítem sobre el grau de recomanació de l'UJI mesurat amb escala Likert de 5 punts.

• Un ítem amb pregunta oberta.
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Característiques del qüestionari:

 El qüestionari està disponible per a l’estudiantat en valencià, en espanyol i en anglès.

 L’escala Likert de 5 punts utilitzada té els següents punts d’ancoratge:

3. METODOLOGIA: Qüestionari

Molt 
insatisfet/a

Gens 
recomanable

Un poc 
insatisfet/a

Poc 
recomanable

Indiferent

Un poc 
satisfet/a

Molt 
recomanable

Molt satisfet/a

Totalment 
recomanable
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3. METODOLOGIA: Fitxa tècnica

POBLACIÓ: 333 estudiants i estudiantes

MOSTRA: 143 respostes (42,94% de la població)

ÍNDEX DE FIABILITAT: 88,59%

ERROR MOSTRAL: ± 5%

DATA DE REALITZACIÓ:

de gener a octubre de 2020

FORMAT: en línia
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3. METODOLOGIA: Població i mostra

Les proves estadístiques realitzades (χ2) indiquen que l'estructura de la població es manté en 
la mostra obtinguda en funció de les variables:

PAIS (pvalue = 0,861)

GRAU (pvalue = 0,949)

PROGRAMA (pvalue = 0,188)

SEXE (pvalue = 0,164)

Les proves estadístiques realitzades (χ2) indiquen que l'estructura de la població NO es manté 
en la mostra obtinguda en funció de la variable:

PERIODE (pvalue = 0,000)
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4. RESULTATS: Satisfacció general

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p=0,01)
* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p=0,05)

*

*

**
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4. RESULTATS: Satisfacció general

No es mostren diferències significatives amb les 
valoracions del curs anterior
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4. RESULTATS: Satisfacció general

No es mostren diferències significatives entre sexes



ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2019-20 (diap. 12)

Satisfacció 
general amb la 

Universitat 
Jaume I

4,46

Valoracions més altes ≥ 4,64 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)
Valoracions més baixes ≤ 3,89 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)

4. RESULTATS: Satisfacció amb la Universitat Jaume I
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4. RESULTATS: Satisfacció amb la Universitat Jaume I

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p=0,05)

*
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GENS 
RECOMANABLE

POC 
RECOMANABLE

INDIFERENT
MOLT 

RECOMANABLE
TOTALMENT 

RECOMANABLE

Grau mitjà de recomanació 
de la Universitat Jaume I

Mitjana de 4,40

No es mostren diferències 
significatives amb la 

valoració realitzada durant 
el curs anterior

(mijtana de 4,37)

X

4. RESULTATS: Satisfacció amb la Universitat Jaume I
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4. RESULTATS: Satisfacció amb la ciutat de Castelló

Satisfacció 
general amb la 

ciutat de 
Castelló de la 

Plana
4,52

Valoracions més altes ≥ 4,82 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)
Valoracions més baixes ≤ 4,28 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb la ciutat de Castelló

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior
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4. RESULTATS: Satisfacció amb l'ORI Satisfacció 
general amb 

l'ORI
4,51

Valoracions més altes ≥ 4,61 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)
Valoracions més baixes ≤ 4,44 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb l'ORI

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior
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4. RESULTATS: Satisfacció amb l'ORI

Valoracions més altes ≥ 4,32 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)
Valoracions més baixes ≤ 3,74 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb l'ORI

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior
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4. RESULTATS: Satisfacció amb el tutor/a assignat

Satisfacció 
general amb el 
tutor o tutora

4,19
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4. RESULTATS: Satisfacció amb el tutor/a assignat

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)

*
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5. COMPARACIONS

****

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p=0,01)

**
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6. CONCLUSIONS

 La satisfacció general de l'estudiantat entrant d'intercanvi és alta en tots els aspectes analitzats, doncs totes
les valoracions superen el punt mitjà de l'escala (3). Sobretot cal destacar-hi la satisfacció amb quatre dels
aspectes valorats per l'estudiantat per dalt del 4,5; és el cas de:

• la satisfacció amb l’experiència vívida (mitjana de 4,61)

• la satisfacció amb la ciutat de Castelló (mitjana de 4,52)

• la satisfacció amb l’ORI (mitjana de 4,51)

• la satisfacció amb l’UJI (mitjana de 4,46)

Encara que tots els ítems presenten una valoració alta i, més o menys estable, des dels últims 4 anys, per
aquesta última edició no s’aprecien diferències significatives respecte a l’edició anterior corresponent al curs
2018-19.

Per sexes, en general, les dones es mostren més satisfetes que els homes sense que s’aprecien diferències
significatives en cap dels ítems valorats.

 Sobre la Universitat Jaume I (mitjana global de 4,46) l'estudiantat destaca com aspecte positiu el mateix que
va destacar des del curs 2017-18, com ara la seguretat en el campus (mitjana de 4,89).

D'altra banda, indicar que assenyalen com aspectes més negatius pràcticament els mateixos assenyalats des
del curs 2017-18:

• la integració amb l’estudiantat local (mitjana de 3,76), i

• l’oferta d’assignatures en anglès (mitjana de 3,23).

Respecte a l’ítem en els qual s’han trobat millores significatives amb el curs anterior fan referència a la relació
amb el professorat (mitjana de 4,47) amb valoració significativament millor que l’aconseguida durant el curs
2018-19 (mitjana de 4,25).

Per últim, respecte a l'UJI, indicar que el 88,11% de les persones enquestades indiquen que la recomanaria
als seus companys i companyes d'origen i situen la mitjana de recomanació en un 4,40 sobre 5, sense que es
mostren diferències significatives amb la valoració del curs anterior (mitjana de 4,37).
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6. CONCLUSIONS

 Quant a la ciutat de Castelló, amb una mitjana global de 4,52 i amb tots els ítems valorats per dalt de 4,
cal assenyalar que:

• L’aspecte millor valorat fan referència a la seguretat en la ciutat (mitjana de 4,83), lleugerament més alta
que el curs anterior (mitjana de 4,79) però sense que es mostren diferències significatives.

• Per contra, l’aspecte amb pitjor valoració és el de l’allotjament (mitjana de 4,12), amb una valoració
lleugerament més baixa que el curs anterior (mitjana de 4,27) però sense mostrar diferències
significatives.

En general, resta per dir que cap dels ítems valorats en relació a la ciutat de Castelló presenta diferències
estadísticament significatives respecte a les valoracions del curs anterior.

 Sobre l’ORI, amb una satisfacció global de 4,51 i amb tots els aspectes valorats per sobre de 4, cal destacar:

• Els aspecte millor valorats fan referència al programa d’activitats i a l’ajuda amb la documentació i
matrícula (ambdós amb mitjana de 4,61).

• D’altra banda, destacar la pàgina web incoming.uji.es (mitjana de 4,38) com l’aspecte amb la valoració
més baixa.

En comparació amb el curs anterior destacar que les valoracions es troben estables, sense que es mostren
diferències significatives.

D'altra banda, la valoració dels programes realitzats des de l'ORI oscil·len entre la mitjana de 4,36 obtinguda
per les Activitats culturals (cicle de cine, curs de cuina, ...) i la mitjana de 3,54 del Programa de mentors i
mentees, que és l’ítem amb una valoració més baixa, tal com va ocórrer ja en la valoració del curs 2018-19.
Així, indicar que, respecte del curs anterior, no es mostren diferències significatives de valoració però:

• L’únic programa que ha millorat la seua valoració és la Presentació cultural de països i el programa Iglo
contracte d’estudi.

• Per contra, la resta de programes es troben estables o amb un lleuger descens en les valoracions
aconseguides.
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6. CONCLUSIONS

 En relació al tutor o tutora assignat (amb una mitjana global de 4,19) l'estudiantat considera que és millor
l’ajuda tutorial proporcionada abans d’arribar a la Universitat (mitjana de 4,23) que la rebuda durant
l’estada a la Universitat (mitjana de 4,15).

I, a més, la valoració atorgada a l’ajuda tutorial rebuda abans de l’arribada a l’UJI mostra valoracions
significativament més altes que les aconseguides durant el curs 2018-19 (mitjana de 3,88)

 Per últim destacar que, comparant la satisfacció mostrada per l’estudiantat entrant amb la mostrada per
l’estudiantat ixent, s’observa que:

• L’estudiantat entrant es mostra significativament més satisfet que l’ixent en relació a l’UJI i a l’ORI.

• L’estudiantat ixent es mostra significativament més satisfet que l’entrant en relació a l'aprenentatge
obtingut.
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Propostes derivades de l’informe del curs 2018-19

Revisar el llenguatge utilitzat en l’instrument per adaptar-ho al llenguatge de gènere (proposta
de l’OPAQ).

FET

7. MILLORA CONTÍNUA: Estat de les PM anteriors
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7. MILLORA CONTÍNUA: Noves propostes de millora

 Sol·licitar a l’ORI informació sobre l'existència o no dels indicadors de la
seua Carta de Servici, concretament aquells directament relacionats
amb la realització d’aquest procés d’avaluació (proposta de millora de
l’OPAQ).

 L’ORI pres la decisió de modificar les bases de la convocatòria “no
oficial” del seu programa de mentores i mentees amb la finalitat de no
permetre la participació en aquest de l’estudiantat que ha participat en
edicions anteriors i no ha contactat amb el seus estudiantat entrant
(proposta de millora la l’ORI).

 L’ORI proposarà una reunió al SLT amb l’objectiu de sol·licitar:

a) La realització d’un major nombre de cursos d’espanyol per a
estrangers.

b) Que els cursos d’espanyol de nivell alt que es convoquen baixen el
requisit del nombre d’inscrits per a la seua realització.
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IGLU@
Encuestas desconnecteu-vos paredes

Imprimir Tancar

Qüestionari per a ESTUDIANTAT ENTRANT D'INTERCANVI
L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer la satisfacció de l'estudiantat entrant en l'UJI amb el programa
d'intercanvi que han realitzat.

Per a contestar marca l'opció que més s'ajuste a la teua opinió en l'escala de valoració que es presenta en cada ítem. A més,
pots optar per l'opció "NS/NC" si no vols opinar o no comptes amb suficients elements de judici per a fer-ho.

Et recordem que la confidencialitat de la informació rebuda queda totalment garantida amb els procediments establits per al
tractament de les dades i, en última instància, per l'obligació de silenci i reserva a què està sotmès el personal que puga tenir
accés a aquesta en aplicació de la legislació vigent.

El temps estimat per a la realització de l'enquesta és, aproximadament, de 7 minuts.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ.

I. INFORMACIÓ GENERAL:

Període de realització de l'intercanvi:

   Tria una opció  

II. SATISFACCIÓ AMB LA UNIVERSITAT JAUME I (UJI):

Satisfacció amb els següents aspectes relacionats amb l'UJI:

 (1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a NS/NC

Localització del campus de l'UJI
Seguretat en el campus
Oci i esports en el campus
Organització administrativa de la Universitat
Qualitat acadèmica de les assignatures
Nombre d'assignatures que reconeix la teua
Universitat
Cursos d'espanyol com a llengua estrangera
Oferta d'assignatures en anglès
Informació web del programa acadèmic
(http://lleu.uji.es)
Qualitat del professorat
Relació amb el professorat
Qualitat de les aules, laboratoris i equips
Accés a la biblioteca i al material d'estudi
Accés a Internet, ordinadors, connexió wifi, etc.
Integració amb l'estudiantat local
Programa d'orientació i oci oferit per l'ORI

http://www.uji.es/
http://ujiapps.uji.es/upo/rest/iglu/
http://xmlrpc.uji.es/lsmSSO-83/logout_sso.php
javascript:window.print()
javascript:window.close()
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Grau d'internacionalització (nombre d'alumnat
estranger ...)

Satisfacció global amb l'UJI:

   (1) Molt
insatisfet/a    (2) Un poc

insatifet/a    (3) Indiferent    (4) Un poc
satisfet/a    (5) Molt

satisfet/a   NS/NC

III. SATISFACCIÓ AMB LA CIUTAT DE CASTELLÒ:

Satisfacció amb els següents aspectes relacionats amb la ciutat de Castelló de la Plana:

 (1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a NS/NC

Cost de la vida
Allotjament
Transport fins a l'UJI
Qualitat de vida
Seguretat en la ciutat

Satisfacció global amb la ciutat de Castellò de la Plana:

   (1) Molt
insatisfet/a    (2) Un poc

insatisfet/a    (3) Indiferent    (4) Un poc
satisfet/a    (5) Molt

satisfet/a   NS/NC

IV. SATISFACCIÓ AMB L'OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS (ORI):

Satisfacció amb els següents aspectes relacionats amb l'ORI:

 (1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a NS/NC

Informació rebuda abans de l'estada
Informació rebuda durant l'estada
Reunions informatives
Programa d'activitats (excursions, visites, etc.)
Resolució de problemes
Ajuda amb la documentació i matrícula
Pàgina web incoming.uji.es

Satisfacció amb els següents programes de l'ORI:

 (1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a NS/NC

Programa de radio El Món a l'UJI
Programa de mentors i mentees
Intercanvia't ORI en Facebook
Videoexperiències d'estudiantat d'intercanvi UJI x
Mon
Presentació cultural de països
Iglu contracte d'estudis
Activitats culturals (cicle de cine, curs de cuina, ...)

Satisfacció global amb l'Oficina de Relacions Internacionals:

   (1) Molt
insatisfet/a    (2) Un poc

insatisfet/a    (3) Indiferent    (4) Un poc
satisfet/a    (5) Molt

satisfet/a   NS/NC



9/2/2021 Encuestas

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22810b?p_enc_id=261&p_sesion=Prova*261*1&p_idioma=CA 3/3

V. SATISFACCIÓ AMB EL TUTOR O TUTORA ASSIGNAT A LA UNIVERSITAT JAUME I:

Satisfacció amb els següents aspectes relacionats amb el tutor o tutora assignat a l'UJI:

 (1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a NS/NC

Ajuda proporcionada pel tutor o tutora UJI abans
d'arribar a la Universitat
Ajuda proporcionada pel tutor o tutora UJI durant
l'estada a la Universitat

Satisfacció global amb el tutor o tutora assignat:

   (1) Molt
insatisfet/a    (2) Un poc

insatisfet/a    (3) Indiferent    (4) Un poc
satisfet/a    (5) Molt

satisfet/a   NS/NC

VI. SATISFACCIÓ GLOBAL:

Satisfacció global amb els següents aspectes:

 (1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a NS/NC

Satisfacció amb la teua experiència d'intercanvi
Satisfacció amb l'aprenentatge acadèmic obtingut
Satisfacció amb la informació que sobre l'UJI vas
rebre a la teua universitat d'origen

En quin grau recomanaries la Universitat Jaume I als companys i companyes de la teua universitat d'origen?:
      (1) Gens recomanable
      (2) Poc recomanable
      (3) Indiferent
      (4) Molt recomanable
      (5) Totalment recomanable
      NS/NC

Pots fer els comentaris rellevants que consideres oportuns:

    

Polseu "Envia" si heu acabat d'emplenar l'enquesta.
Ja no podreu modificar-la. Envia

Polseu "Guarda sense enviar" si voleu que els canvis
que heu fet es guarden i voleu continuar emplenant
l'enquesta més tard.

Guarda sense enviar
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http://www.uji.es/comu/forms/bustia/
http://www.uji.es/organs/ouag/sg/docs/politiques/gen/
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