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1. INTRODUCCIÓ

Antecedents del procés:

➢ En febrer de 2015 l’OPAQ rep una sol·licitud del Projecte AlumniSAUJI per a l’elaboració

i posada en marxa d’una enquesta que els permetrà recollir l’opinió dels seus usuaris i

usuàries, dins de la categoria AlumniSAUJI Premium.

➢ Amb anterioritat a aquesta data, la Societat d’Amics i Antics Alumnes de la Universitat

Jaume I (SAUJI) ja comptava amb un instrument per a mesurar la satisfacció sels seus

usuaris i usuàries, que encara no havia sigut utilitzat, i que va servir com a punt de

partida per a dissenyar l’instrument que ha sigut utilitzat en el procés de mesurament

actual.

➢ Junt al present instrument destinat a mesurar la satisfacció dels usuaris i usuàries es

va a desenvolupar un formulari de baixa per als membres d’alumniSAUJI Premium que

finalment, per decisió del propi Projecte AlumniSAUJI, no es va a posar en pràctica.

➢ Encara que el procés de recollida de dades estava planificat per al curs 2016-17,

necessitats plantejades des del Projecte AlumniSAUJI van fer que la seua posada en

marxa no es duguera a terme fins al curs 2017-18.
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1. INTRODUCCIÓ

Accions realitzades en el procés:

➢ Curs 2017-18: primera edició del procés d’avaluació de la satisfacció dels usuaris i

usuàries, amb caràcter biennal.

➢ Curs 2019-20: per decisió de SAUJI, l’enquesta de satisfacció, inicialment planificada

per a finals de 2019, es va ver retardada fins a les dades en les quals finalment s’ha

realitzat.

➢ Curs 2021-22:

• Amb l’objectiu d’aconseguir una major taxa de resposta en l’enquesta, per aquesta

edició s’ha inclòs:

a) El repartiment de la polsera #SomUJI a tots i totes aquells que van realitzar-la i

que es van presentar en les instal·lacions de SAUJI (van ser 28 els usuaris i

usuàries que van demanar la polser).

b) La realització d’un sorteig de dos lots de productes AlumniSAUJI una vegada

finalitzada la fase de recollida d’informació, que es va realitzar el 20/06/2022 i

la informació del qual es pot consultar en

https://www.uji.es/serveis/alumnisauji/base/noticies-arxiu/2022/enquesta-

satisfaccio/ .

• Tercera edició de l’enquesta.

https://www.uji.es/serveis/alumnisauji/base/noticies-arxiu/2022/enquesta-satisfaccio/
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2. OBJECTIUS

❖ Mesurar la satisfacció aconseguida pels usuaris i

usuàries del Projecte AlumniSAUJI dins de la

categoria AlumniSAUJI Premium.

❖ Proporcionar evidències per a aconseguir una

millora contínua del servei oferit als usuaris i

usuàries.
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3. METODOLOGIA: Fitxa tècnica

Població: 4.134 usuaris i usuàries

Mostra: 487 respostes (11,78% de la població)

Índex de fiabilitat: 98,12%

Error mostral: ± 5%

Data de realització:

Entre el dia 17/05/2022 i el dia 19/06/2022

Mètode d'administració: en línia mitjançant la

plataforma d’enquestes Qualtrics



ALUMNISAUJI CATEGORIA PREMIUM, curs 2021-22 (diap. 7)

3. METODOLOGIA: Instrument

➢ L’instrument utilitzat va ser dissenyat per personal de SAUJI amb el suport de

l’OPAQ.

➢ L’instrument actual ha experimentat diverses modificacions a petició de la pròpia

SAUJI, fruit de l’experiència i la informació aconseguida durant el procés

anterior i dels canvis experimentats en la Unitat.

➢ Instrument disponible en dos idiomes (valencià i espanyol).

➢ Instrument de mesura amb un total de 9 ítems:

• 5 ítems mesurats amb una escala Likert de 5 punts de satisfacció de

resposta única.

• 2 ítems de classificació, amb opció de resposta oberta, de resposta múltiple.

• 1 ítem de classificació, amb opció de resposta oberta, de resposta única.

• 1 ítem de resposta oberta de tipo comportamental.

(1)

Insatisfet/a

(2)

Poc satisfet/a

(3)

Neutre -
Indiferent

(4)

Satisfet/a

(5)

Molt satisfet/a



ALUMNISAUJI CATEGORIA PREMIUM, curs 2021-22 (diap. 8)

3. METODOLOGIA: Població i mostra
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3. METODOLOGIA: Població i mostra

❖ Les proves estadístiques realitzades (χ2) indiquen que l’estructura de la població SÍ

es manté en la mostra obtinguda en funció de la variable

sexe (pvalue = 0,176)

❖ Les proves estadístiques realitzades (χ2) indiquen que l’estructura de la població

NO es manté en la mostra obtinguda en funció de la variable

grup d’edat (pvalue = 0,000)

❖ Les proves estadístiques realitzades (χ2) indiquen que l’estructura de la població SÍ

es manté en la mostra obtinguda en funció de la variable

origen (pvalue = 0,836)

❖ Les proves estadístiques realitzades (χ2) indiquen que l’estructura de la població SÍ

es manté en la mostra obtinguda en funció de la variable

titulació UJI (pvalue = 0,498)
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4. RESULTATS sobre satisfacció general

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p = 0,01)
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4. RESULTATS sobre satisfacció general

Les probes estadístiques no mostren diferències significatives entre els sexes
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4. RESULTATS sobre satisfacció general

Les probes estadístiques no mostren diferències significatives entre els grups d’edat
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4. RESULTATS sobre satisfacció general

Les probes estadístiques no mostren diferències significatives entre els llocs de residència
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Castelló ciutat Provincia de

Castelló

Resta de la
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Valenciana

Resta d'Espanya Estrangers

Satisfacció global amb el Programa AlumniSAUJI Categoria 

PREMIUM per lloc de residència
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4. RESULTATS sobre satisfacció general

Les probes estadístiques no mostren diferències significatives segons el lloc on s’ha obtingut el títol universitari

4,06 4,13
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Satisfacció global amb el Programa AlumniSAUJI Categoria 

PREMIUM segons on ha obtingut el seu títol
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3,9

3,96

3,72

3,31

4,23

4,05

3,83

3,79

3,96

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Rebre informació segmentada (Cercles, butlletí, etc)

Butlletí digital AlumniSAUJI

Accés a proves de certificació en llengües

Agència de col·locació de l'UJI

Accés a la Biblioteca UJI

Accés a les instal"lacions esportives UJI

Avantatges econòmics per ser AlumniSAUJI

Premium

Tallers, webinars i formació pròpia d'AlumniSAUJI

Accés  a l'oferta formativa UJI

Satisfacció amb les prestacions per ser membre d'AlumniSAUJI 

Premium

4. RESULTATS sobre prestacions

Valoracions més altes ≥ 4,12 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,61 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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Accés  a

l'oferta

formativa UJI

Tallers,

webinars i

formació

pròpia

d'AlumniSAU

JI

Avantatges

econòmics per

ser

AlumniSAUJI

Premium

Accés a les

instal"lacions

esportives UJI

Accés a la

Biblioteca UJI

Agència de

col·locació de

l'UJI

Accés a

proves de

certificació en

llengües

Butlletí digital

AlumniSAUJI

Rebre

informació

segmentada

(Cercles,

butlletí, etc)

Curs 2021-22 3,96 3,79 3,83 4,05 4,23 3,31 3,72 3,96 3,9

Curs 2019-20 3,97 3,84 3,72 4,1 4,44 3,47 3,89

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

Evolució de la satisfacció amb les prestacions per ser membre d'AlumniSAUJI Premium

4. RESULTATS sobre prestacions

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

* Prestacions no incloses per al 

curs 2019-20

* *

**
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4,09

3,79 3,79
3,89

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Inscripció Espai personal web (el

meu perfil)

Generació i restabliment

de la teua clau d'accés

Obtenció del carnet UJI

Satisfacció amb els procediments i les eines per als membres 

d'AlumniSAUJI Premium

4. RESULTATS sobre procediments i eines

Valoracions més altes ≥ 4,03 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,75 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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Inscripció
Espai personal web (el

meu perfil)

Generació i restabliment

de la teua clau d'accés
Obtenció del carnet UJI

Curs 2021-22 4,09 3,79 3,79 3,89

Curs 2019-20 4,01 3,98 3,99 3,91

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

Evolució de la satisfacció amb els procediments i les eines per als membres 

d'AlumniSAUJI Premium

4. RESULTATS sobre procediments i eines

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

*
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4. RESULTATS sobre suports de comunicació

3,91
4,04

3,95

3,7

3,35

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Pàgina web

AlumniSAUJI

Enviaments per

correu electrònic

Butlletí digital

AlumniSAUJI

Xarxes socials

AlumniSAUJI

Programa ràdio

Passaport Alumni

Satisfacció amb els suports de comunicació per als membres 

d'AlumniSAUJI Premium

Valoracions més altes ≥ 4,07 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,51 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS sobre suports de comunicació

Pàgina web

AlumniSAUJI

Enviaments per

correu electrònic

Butlletí digital

AlumniSAUJI

Xarxes socials

AlumniSAUJI

Programa ràdio

Passaport Alumni

Curs 2021-22 3,91 4,04 3,95 3,7 3,35

Curs 2019-20 3,93

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

Evolució de la satisfacció amb els suports de comunicació per als membres 

d'AlumniSAUJI Premium

* Suports de comunicació no considerats per al curs 2019-20

* * * *

Les probes estadístiques no mostren diferències significatives entre cursos
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4. RESULTATS sobre l’atenció rebuda

4,23
4,08

4,26

4,03

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

De forma personal De forma

telefònica/whatsapp

Per correu electrònic En les gestions

automatitzades

Satisfacció amb l'atenció rebuda

Valoracions més altes ≥ 4,26 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 4,04 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS sobre l’atenció rebuda

De forma personal
De forma

telefònica/whatsapp
Per correu electrònic

En les gestions

automatitzades

Curs 2021-22 4,23 4,08 4,26 4,03

Curs 2019-20 4,34 4,31 4,39 3,57

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4,4

4,6

4,8

5

Evolució de la satisfacció amb l'atenció rebuda

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

*
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45,38%

56,47%

11,50%

45,17%

74,74%

4,72%

20,33%

15,20%

41,48

2,26

Tallers,

webinars i

formació

pròpia

d'AlumniSAUJI

Accés a l'oferta

formativa de

l'UJI

Activitats de

networking per

a ampliar la

xarxa de

contactes

Avantatges

econòmics

Accés a les

instal·lacions i

serveis UJI

Trobades

d'antic

alumnat

Rebre

informació

segmentada

(Cercles,

butlletí, etc)

Punt d'atenció

per a consultes

i resolució de

dubtes

Donar suport a

la Universitat

Jaume I

Altres

Aspectes considerats positius del Programa AlumniSAUJI Categoria PREMIUM

4. RESULTATS sobre aspectes positius del Programa

Altres aspectes positius citats n

Accés a les proves llingüístiques 3

L’enquesta m’ha fet adonar-me que no conec els beneficis que m’aporta ser membre de SAUJI 2

Activitats culturals 1

Cursos d’idiomes 1

Escola d’estiu 1

Socialitzar 1

Nomès utilitce el webinar i no me compensa 1
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4. RESULTATS sobre aspectes positius del Programa

Evolució sobre els aspectes que es consideren positius del 

programa AlumniSAUJI categoría Premium 

Curs 

2021-22

Curs 

2019-20

Curs 

2017-18

Accés a les instal·lacions i serveis UJI 74,7% 82,6% 65,2%

Accés a l’oferta formativa de l’UJI 56,5% 61,5% -

Tallers, webinars i formació pròpia d’AlumniSAUJI 45,4% 54,1% 54,9%

Avantatges econòmics 45,2% 48,6% 49,4%

Donar suport a la Universitat Jaume I 41,5% 52,3% 19,5%

Rebre informació segmentada (Cercles, butlletí, etc) 20,3% 40,4% 58,5%

Punt d’atenció per a consultes i resolució de dubtes 15,2% - -

Activitats de networking per a ampliar la xarxa de contactes 11,5% 13,8% 11%

Trobades d’antic alumnat 4,7% 7,3% -
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Accés a les 
instal·lacions i 

serveis UJI

n = 203
(41,7%)

Accés a l'oferta formativa 
de l'UJI

n = 57 (11,7%)

Avantatges 
econòmics

n = 55

(11,3%)

Tallers, 
webinars i 

formació 

pròpia 
d'AlumniSAUJI

n =52
(10,7%)

Donar suport a la 
Universitat Jaume I

n = 40 (8,2%)

Activitats de 
networking per a 

ampliar la xarxa de 

contactes
n = 12 (2,5%)

Rebre informació 
segmentada (Cercles, 

butlletí, etc)

n = 6 (1,2%)

Altres
n = 6 (1,2%)

Punt d'atenció per a 
consultes i resolució de 

dubtes

n = 4 (0,8%)

Trobades d'antic 
alumnat

n = 0

ns/nc
n = 52

(10,7%)

Aspecte més positiu de pertànyer a la categoria Premium del programa 

AlumniSAUJI

4. RESULTATS sobre aspectes positius del Programa
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4. RESULTATS sobre què millorar del Programa

20,12%

25,46%

10,06%

38,81%

17,45%

8,62% 9,24% 8,62%

15,81%

8,21%

3,70%

Tallers,

webinars i

formació pròpia

d'AlumniSAUJI

Accés a l'oferta

formativa de

l'UJI

Activitats de

networking per

a ampliar la

xarxa de

contactes

Avantatges

econòmics

Accés a les

instal·lacions i

serveis UJI

Trobades

d'antic alumnat

Clubs alumni

territorial

Rebre

informació

segmentada

(Cercles,

butlletí, etc)

Punt d'atenció

per a consultes

i resolució de

dubtes

Donar suport a

la Universitat

Jaume I

Altres

Aspectes a millorar o a afegir de la categoria Premium del programa AlumniSAUJI

Activitats culturals i d'oci (trobades musicals, gastronòmiques, clubs d’afinitat intel·lectual, eixides culturals, etc) 4

Accés al pàrquing amb vigilància i de carrega elèctrica per a bicicletes 2

Bases de dades de la biblioteca 2

Poder consultar libres i revistes electròniques des de fora de la Universitat 1

Plaça assegurada per als nostres fill i filles en l’escola d’estiu 1

Cursos de preparació i certificació del valencià 1

Neteja de les instal·lacions en la zona de la piscina 1

Millor accés als serveis com l’escola d’estiu de xiquets i xiquetes 1

Més claredat en la web i en les ofertes formatives 1

Gratuïtat per als inscrits en l’atur 1
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5. CONCLUSIONS

➢ La satisfacció general dels usuaris i usuàries del Programa AlumniSAUJI Categoria PREMIUM es pot

considerar alta (mitjana de 4,09 sobre 5) i sense mostrar diferències significatives amb la valoració

aconseguida durant l’últim procés d’avaluació durant el curso 2019-20.

• Més alta entre les dones (mitjana de 4,12) que entre els homes (mitjana de 4,04) sense que es mostren

diferències significatives.

• Segons els grups d’edat dels usuaris i usuàries la satisfacció oscil·la entre una mitjana de 4,15 per als

que es troben entre el 25 i els 34 anys i una mitjana de 3,94 per als menors de 25 anys, sense que es

mostren diferències significatives entre cap dels grups.

• Segons el lloc de residència dels usuaris i usuàries la satisfacció oscil·la entre una mitjana de 5 dels

estrangers i una mitjana de 3,75 per als usuaris i usuàries de fora de la Comunitat Valenciana però

tampoc es mostren diferències significatives entre cap dels grups.

• I, per últim, la satisfacció d’aquells i aquelles que han obtingut el seu títol universitari fora de l’UJI és

més alta (mitjana de 4,13) que la satisfacció que presenten els/les que han obtingut el seu títol en l’UJI

(mitjana de 4,06) sense presentar diferències significatives entre ells.

➢ En quant a les valoracions atorgades a les diverses prestacions que ofereix el Programa cal destacar que:

• La valoració més alta és rebuda per «L’accés a la Biblioteca de l’UJI» amb una mitjana de 4,23 però

significativament més baixa que en el procés d’avaluació anterior.

• Per contra, les valoracions més baixes són rebudes per són rebudes per «L’agencia de col·locació de l’UJI»,

amb una mitjana de 3,31.

➢ En relació a la valoració dels procediments i les eines les valoracions oscil·len entre una mitjana de 3,79

rebuda per o «La generació i restabliment de la clau d’accés» i la mitjana de 4,09 aconseguida per «La

inscripció».

A més, la valoració aconseguida per «L’espai personal web» durant l’avaluació del curs 2021-22 és

significativament més baixa que l’aconseguida durant l’avaluació del curs 2019-20.
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5. CONCLUSIONS

➢ En referència als suports de comunicació utilitzats pel Programa la satisfacció dels usuaris i usuàries

oscil·la entre la mitjana de 3,35 del «Programa ràdio Passaport Alumni» i la mitjana de 4,04 de «L’enviament

per correu electrònic».

Atès que es tracta d’un aspecte analitzat per primera vegada en aquesta edició, la única valoració comparable

amb l’edició anterior fa referència a la «Pàgina web AlumniSAUJI que pràcticament manté la mateixa

valoració i, per tant, no presenta diferències significatives.

➢ En quant a la satisfacció amb l’atenció rebuda els usuaris i usuàries mostren una alta satisfacció general

que varia entre la mitjana de 4,03 obtinguda «En les gestions administratives» i la mitjana de 4,26 obtinguda

pel «Correu electrònic».

Encara que tots els mitjans han sigut molt bé valorats cal destacar que l’atenció rebuda mitjançant el telèfon

o el whatssat mostra una valoració significativament més baixa que l’aconseguida en l’edició anterior del

procés de mesurament.

➢ En relació als aspectes positius del Programa els usuaris i usuàries valoren majoritàriament, per aquest

ordre, (1) l’accés a les instal·lacions UJI, (2) l’accés a l’oferta formative de l’UJI, (3) els tallers, webinars i

formació pròpia d’AlumniSAUJI, (4) les avantatges econòmics i (5) el fet de donar suport a la Universitat

Jaume I.

➢ No obstant això, aquests mateixos usuaris i usuàries indiquen que els aspectes a millorar del Programa,

també són, per aquest ordre, (1) les avantatges econòmiques per ser AlumniSAUJI, (2) l’accés a l’oferta

formativa de l’UJI, (3) els tallers, webinars i formació pròpia d’AlumniSAUJI, (4) l’accés a les instal·lacions i

serveis UJI i (5) el punt d’atenció a consultes i resolució de dubtes.
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6. ANNEXOS

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ PER ALS MEMBRES 

D’ALUMNISAUJI PREMIUM

Versió en valencià
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Català

INTRODUCCIÓN

Enquesta de satisfacció per als membres d'AlumniSAUJI Premium

L'objectiu de l'enquesta que us presentem és conèixer els vostres interessos i
necessitats per fer d'AlumniSAUJI un programa adaptat a vosaltres, als alumni.

L'enquesta és molt senzilla i no us portarà més de 2 minuts.

Només per completar-la us emporteu una polsera #SomUJI i, a més a més, entreu
al sorteig de dos lots de productes AlumniSAUJI.

Us recordem que la vostra opinió és totalment confidencial, quedant garantida
aquesta confidencialitat pels mecanismes legals establerts i per l'obligació de silenci
de totes les persones relacionades amb la funció pública. Així, les vostres respostes
en cap cas s'utilitzaran i/o difondran de manera individual.

Si teniu qualsevol problema o desitgeu fer alguna consulta podeu dirigir-vos a Tere
Mora, tècnica d'avaluació de l'Oficina de Promoció i Avaluació de la Qualitat (OPAQ)
de l'UJI, al telèfon 964 72 8900 o a l'adreça enquestes@uji.es

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

ITEMS DE SATISFACCIÓN

Indiqueu el vostre grau de satisfacció amb les prestacions següents:

   Insatisfet/a
Poc

satisfet/a
Neutre o
indiferent Satisfet/a

Molt
satisfet/a ns/nc

Accés a l'oferta formativa
UJI   

Tallers, webinars i
formació pròpia
d'AlumniSAUJI

  

Avantatges econòmics
per ser AlumniSAUJI
Premium

  

mailto:enquestes@uji.es
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Indiqueu el vostre grau de satisfacció amb els procediments i eines següents:

Indiqueu el vostre grau de satisfacció amb els següents suports de
comunicació:

Indiqueu el vostre grau de satisfacció amb l'atenció rebuda ...

   Insatisfet/a
Poc

satisfet/a
Neutre o
indiferent Satisfet/a

Molt
satisfet/a ns/nc

Accés a les instal·lacions
esportives UJI   

Accés a la Biblioteca UJI   

Agència de col·locació de
l'UJI   

Accés a proves de
certificació en llengües   

Butlletí digital
AlumniSAUJI   

Rebre informació
segmentada (Cercles,
butlletí, etc)

  

   Insatisfet/a
Poc

satisfet/a
Neutre o
indiferent Satisfet/a

Molt
satisfet/a ns/nc

Inscripció   

Espai personal web (el
meu perfil)   

Generació i restabliment
de la teua clau d'accés   

Obtenció del carnet UJI   

   Insatisfet/a
Poc

satisfet/a
Neutre o
indiferent Satisfet/a

Molt
satisfet/a ns/nc

Pàgina web
AlumniSAUJI (www.alumnisauji.uji.es)   

Enviaments per correu electrònic   

Butlletí digital AlumniSAUJI   

Xarxes socials AlumiSAUJI   

Programa ràdio Passaport Alumni   

   Insatisfet/a
Poc

satisfet/a
Neutro o
indiferent Satisfet/a

Molt
satisfet/a ns/nc

... de forma personal   

... de forma telefònica /
whatsapp   

... per correu electrònic   

... en les gestions
automatitzades   

http://www.alumnisauji.uji.es/
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Aspectes que considereu positius de pertànyer a la categoria Premium del
Programa AlumniSAUJI (podeu marcar més d'una opció):

De totes les opcions que heu marcat anteriorment, indiqueu quina considereu
més important:

Aspectes que milloraríeu o afegiríeu de la categoria Premium del Programa
AlumniSAUJI (podeu marcar més d'una opció):

Tallers, webinars i formació pròpia d'AlumniSAUJI

Accés a l'oferta formativa de l'UJI

Activitats de networking per a ampliar la xarxa de contactes

Avantatges econòmics

Accés a les instal·lacions i serveis UJI

Trobades d'antic alumnat

Rebre informació segmentada (Cercles, butlletí, etc)

Punt d'atenció per a consultes i resolució de dubtes

Donar suport a la Universitat Jaume I

Altres. Indiqueu quins:

» Talleres, webinares y formación propia de AlumniSAUJI

» Acceso a la oferta formativa de la UJI

» Actividades de networking para ampliar la red de contactos

» Ventajas económicas

» Acceso a las instalaciones y servicios UJI

» Encuentros de antiguo alumnado

» Recibir información segmentada (Círculos, boletín, etc)

» Punto de atención para consultas y resolución de dudas

» Apoyar a la Universitat Jaume I

» Otros. Indica cuáles:

Tallers, webinars i formació pròpia d'AlumniSAUJI

Accés a l'oferta formativa de l'UJI

Activitats de networking per a ampliar la xarxa de contactes

Avantatges econòmics

Accés a les instal·lacions i serveis UJI

Trobades d'antic alumnat

Clubs alumni territorial

Rebre informació segmentada (Cercles, butlletí, etc)

Punt d'atenció per a consultes i resolució de dubtes
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Quin tipus d'activitats, cursos, tallers o serveis voldríeu realitzar?

Per últim, indiqueu el vostre grau de satisfacció global amb el Programa
AlumniSAUJI categoria Premium:

Donar suport a la Universitat Jaume I

Altres. Indiqueu quins:

Insatisfet/a

Poc satisfet/a

Neutre o
indiferent

Satisfet/a

Molt satisfet/a

ns/nc
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