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1. INTRODUCCIÓ

 INICI DE L’ENQUESTA:

• Disseny: curs 2012-2013 a petició del Servei de Comunicació i Publicacions (SCP).

• Primera aplicació de l’enquesta: procés de matrícula corresponent al curs 2013-2014.

• Periodicitat de realització del procés: biennal des del curs 2019-2020.

• Edició actual, curs 2019-2020: sisena.

 MODIFICACIONS REALITZADES EN EL PROCÉS:

• L’enquesta es va començar a realitzar amb caràcter anual i així va romandre fins al curs 2018-2019 quan,
degut a la realització d’un nou procés per al SCP (l’enquesta de “Seguiment de la Preinscripció en el
graus/màsters de l’UJI”) es va prendre la decisió d’alternar els processos i, per tant, convertir-los en processos
biennals.

• L’enquesta, que en les cinc primeres edicions, es realitzava conjuntament al l’enquesta sobre “Satisfacció de
l’estudiantat de grau/màster amb la gestió acadèmica dels títols”, durant el procés de matrícula de
l’estudiantat, en va a convertir en un procés independent per a la seua aplicació durant el curso 2019-20, en
quant a moment d'aplicació i en quant a instrument de mesura.



Promoció de l’oferta acadèmica dels títols, curs 2019-2020 (diap. 4)

2. OBJECTIUS

L’aplicació de l’Enquesta sobre promoció de l’oferta acadèmica, tant per a estudiantat de grau com de
màster de la Universitat permet obtindré informació sobre:

 El grau d’efectivitat de les accions de promoció de la Universitat.

 Els factors considerats per l’estudiantat a l’hora de prendre la decisió de començar a estudiar un
títol en l’UJI.

 Els factors considerats per l’estudiantat a l’hora de prendre la decisió de continuar estudiant un
títol en l’UJI.



Promoció de l’oferta acadèmica dels títols, curs 2019-2020 (diap. 5)

3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Fitxa tècnica

FITXA TÈCNICA
DE L’ENQUESTA PER A 

L’ESTUDIANTAT DE 1a MATRÍCULA 
DELS GRAUS:

Població (a data 08/11/2019):
2.989 matrícules

Mostra (a data 01/12/2019):
295 respostes (9,87% de la població)

Índex de fiabilitat: 92,97 %

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 8 i el 30 de novembre de 2019

Format:
enquesta en línia.

FITXA TÈCNICA
DE L’ENQUESTA PER A 

L’ESTUDIANTAT DE 2a MATRÍCULA 
DELS GRAUS:

Població (a data 08/11/2019):
8.535 matrícules

Mostra (a data 01/12/2019):
366 respostes (4,29% de la població)

Índex de fiabilitat: 94,88 %

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 8 i el 30 de novembre de 2019

Format:
enquesta en línia.



Promoció de l’oferta acadèmica dels títols, curs 2019-2020 (diap. 6)

COMPOSICIÓ DEL QÜESTIONARI
PER A L’ESTUDIANTAT DE PRIMERA MATRÍCULA DE GRAU (5 qüestions):

• Ítem sobre mitjans d’informació utilitzats per a trobar informació sobre el
títol a cursar (ús i importància de 13 mitjans d'informació diferents).

• Ítem sobre factors decisius per a la presa de decisions (12 factors que poden
influir en l'elecció de l’UJI).

• Ítem sobre el principal motiu per a matricular-se en el grau escollit.

• Ítem sobre el període o moment per a la presa de decisió de realitzar el grau

• Ítem per a recollir comentaris.

COMPOSICIÓ DEL QÜESTIONARI
PER A L’ESTUDIANTAT DE SEGONA MATRÍCULA DE GRAU (5 qüestions):

• Ítem sobre mitjans de comunicació interns de la Universitat (coneixement i ús
de 5 mitjans de comunicació utilitzats per la institució).

• Ítem sobre factors relacionats amb l’UJI per a la presa de decisions (11 factors
que poden influir en la continuïtat en l’UJI).

• Ítem sobre el principal factor de satisfacció sobre la Universitat.

• Ítem sobre el grau de recomanació del grau cursat.

• Ítem per a recollir comentaris.

Resposta múltiple no excloent

Resposta múltiple excloent

Escala de resposta tipus
Likert de cinc punts

Resposta múltiple no excloent

Escala de resposta tipus Likert de
cinc punts

Resposta múltiple excloent

Escala de resposta tipus Likert de
cinc punts

3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Qüestionari

Resposta de format obert

Resposta de format obert
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (1a matricula)
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (1a matricula)
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (1a matricula)
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (1a matricula)



Promoció de l’oferta acadèmica dels títols, curs 2019-2020 (diap. 11)

3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (1a matricula)

Proximitat geogràfica amb el lloc 
d'origen

n = 90 (30,51%)

Qualitat dels estudis
n =  67 (22,71%)

Nota de tall
n = 67 (22,71%)

Reputació i 
imatge de 

l'UJI

n = 21 (7,12%)

Disposició de vivenda pròpia a la 
provincia de Castelló

n = 16 (5,42%)

Campus i instal·lacions
n = 7 (2,37%)

Qualitat de la informació 
rebuda des de l'UJI

n = 4 (1,36%)

Qualitat/preu de l'allotjament 
en lloguer

n = 3 (1,02%)

Característiques de la ciutat
n = 2 (0,68%)

Transport des del lloc d'origen 
fins al campus
n = 2 (0,68%)

Oferta cultural i esportiva de 
l'UJI

n = 1 (0,34%)

Qualitat del professorat
n = 1 (0,34%)

ns/nc
n = 14

(4,75%)

Indiqueu el motiu principal pel que heu triat matricular-vos en aquest grau
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Període de temps en què vàreu prendre la decisió d’estudiar aquest grau
(situació del curs 2017-18)

En 4t d’ESO o abans n = 769 (25%)

Mentre cursava 1r de Batxillerat / 1r de CFGS n = 450 (14,6%)

Mentre cursava 2n de Batxillerat / 2n de CFGS n = 1.200 (39%)

ns/nc n = 658 (21,4%)

3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (1a matricula)

En 4t d'ESO o abans
n = 65
(22%)

Mentre cursava 1r de 
Batxillerat/1r de CFGS

n = 43
(14,6%)

Mentre cursava 2n de 
Batxillerat/2n de CFGS

n = 156

(52,9%)

ns/nc
31 

(10,5%)

Indiqueu el període de temps en què vàreu pendre la decisió d'estudiar 
aquest grau
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (2a matricula)
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (2a matricula)
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (2a matricula)
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Dels factors anteriors, amb quin esteu més satisfet?
(situació del curs 2019-20 i del curs 2017-18)

Curs 2019-20 Curs 2017-18

Campus i instal·lacions n = 104 (28,4%) n = 1.488 (24,8%)

Proximitat geogràfica amb el lloc d’origen n = 62 (16,9%) n = 1.319 (22%)

Qualitat dels estudis n = 55 ( 15%) n = 783 (13,1%)

Oferta cultural i esportiva de l’UJI n = 28 (7,7%) n = 439 (7,3%)

Qualitat del professorat n = 26 ( 7,1%) n= 274 (4,6%)

Transport des del lloc d’origen fins al campus n = 20 (5,5%) n = 205 (3,4%)

Reputació i imatge de l’UJI n = 17 (4,6%) n = 496 (8,3%)

Qualitat/preu de l’allotjament en lloguer n = 10 (2,7%) n = 137 (2,3%)

Característiques de la ciutat n = 10 (2,7%) n = 123 (2,1%)

Disposició de vivenda pròpia a la província de Castelló n = 8 (2,2%) n = 142 (2,4%)

Qualitat de la informació rebuda des de l’UJI n = 8 (2,2%) n = 96 (1,6%)

ns/nc n = 18 (4,9%) n = 489 (8,2%)

3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (2a matricula)
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OPINIÓ MITJANA
3,87

En quin grau recomanaríeu a un amic o familiar estudiar 
aquest grau a l’UJI? (situació del curs 2017-18)

Gens recomanable n = 105 (1,8%)

Poc recomanable n = 294 (4,9%)

Indiferent n = 1.190 (19,9%)

Molt recomanable n = 3.216 (53,7%)

Totalment recomanable n = 980 (16,4%)

ns/nc n = 206 (3,81%)

OPINIÓ MITJANA 3,81

3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (2a matricula)

Gens recomanable
1,8% (n=105)

Poc recomanable
4,9% (n=294)

Indiferent
19,9%

(n=1.190)

Molt recomanable
53,7%

(n=3.216)

Totalment 
recomanable

16,4%

(n=980)
ns/nc
3,81%

(n=206)%)

Indiqueu en quin grau recomanaríeu a un amic o familiar estudiar aquest grau a l'UJI
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Fitxa tècnica

FITXA TÈCNICA
DE L’ENQUESTA PER A 

L’ESTUDIANTAT DE 1a MATRÍCULA 
DELS MÀSTERS:

Població (a data 08/11/2019):
1.027 matrícules

Mostra (a data 01/12/2019):
57 respostes (5,55% de la població)

Índex de fiabilitat: 56,46 %

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 8 i el 30 de novembre de 2019

Format:
enquesta en línia.

FITXA TÈCNICA
DE L’ENQUESTA PER A 

L’ESTUDIANTAT DE 2a MATRÍCULA 
DELS MÀSTERS:

Població (a data 08/11/2019):
530 matrícules

Mostra (a data 01/12/2019):
21 respostes (3,96% de la població)

Índex de fiabilitat: 36,16 %

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 8 i el 30 de novembre de 2019

Format:
enquesta en línia.
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COMPOSICIÓ DEL QÜESTIONARI
PER A L’ESTUDIANTAT DE PRIMERA MATRÍCULA DE MÀSTER (5 qüestions):

• Ítem sobre mitjans d’informació utilitzats per a trobar informació sobre el
títol a cursar (ús i importància de 12 mitjans d'informació diferents).

• Ítem sobre mitjans de comunicació interns de la Universitat (coneixement i ús
de 5 mitjans de comunicació utilitzats per la institució)

• Ítem sobre factors decisius per a la presa de decisions (13 factors que poden
influir en l'elecció de l’UJI).

• Ítem sobre el principal motiu per a matricular-se en el grau escollit.

• Ítem per a recollir comentaris.

COMPOSICIÓ DEL QÜESTIONARI
PER A L’ESTUDIANTAT DE SEGONA MATRÍCULA DE MÀSTER (5 qüestions):

• Ítem sobre mitjans de comunicació interns de la Universitat (coneixement i ús
de 5 mitjans de comunicació utilitzats per la institució).

• Ítem sobre factors relacionats amb l’UJI per a la presa de decisions (12 factors
que poden influir en la continuïtat en l’UJI).

• Ítem sobre el principal factor de satisfacció sobre la Universitat.

• Ítem sobre el grau de recomanació del grau cursat.

• Ítem per a recollir comentaris.

Resposta múltiple no excloent i
resposta de format obert (altres
mitjans d’informació)

Resposta múltiple excloent

Escala de resposta tipus
Likert de cinc punts

Resposta múltiple no excloent

Escala de resposta tipus Likert de 
cinc punts

Resposta múltiple excloent

Escala de resposta tipus Likert de 
cinc punts

4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Qüestionari

Resposta de format obert

Resposta de format obert
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (1a matricula)
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (1a matricula)
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (1a matricula)
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (1a matricula)
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (1a matricula)
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Factor més important per a decidir matricular-vos en aquest màster en l’UJI
(situació del curs 2019-20 i del curs 2017-18)

Curs 2019-20 Curs 2017-18

Qualitat del estudis n = 23 (40,4%) n = 121 (29,6%)

Proximitat geogràfica amb el lloc d’origen n = 12 (21,1%) n = 113 (27,6%)

Línies d'investigació relacionades amb el màster n = 7 (12,3%) n = 40 (9,8%)

Reputació i imatge de l’UJI n = 5 (8,8%) n = 28 (6,8%)

Disposició de vivenda pròpia a la província de Castelló n = 2 (3,5%) n = 23 (5,6%)

Preu de la matrícula n = 1 (1,8%) n = 24 (5,9%)

Qualitat del professorat n = 1 (1,8%) n = 21 (5,1%)

Campus i instal·lacions n = 1 (1,8%) n = 3 (0,7%)

Característiques de la ciutat n = 1 (1,8%) n = 3 (0,7%)

Transport des del lloc d’origen fins al campus n = 1 (1,8%) n = 3 (0,7%)

Oferta cultural i esportiva de l’UJI n = 1 (1,8%) n = 2 (0,5%)

Facilitats en el pagament de la matrícula - n = 3 (0,7%)

Qualitat/preu de l’allotjament en lloguer - n = 2 (0,5%)

ns/nc n = 2 (3,5%) n = 23 (5,6%)

4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (1a matricula)
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (2a matricula)
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (2a matricula)
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (2a matricula)

Factor més satisfactori
(situació del curs 2019-20 i del curs 2017-18)

Curs 2019-20 Curs 2017-18

Qualitat del professorat n = 6 (28,6%) n = 21 (10,3%)

Proximitat geogràfica amb el lloc d’origen n = 3 (14,3%) n = 41 (20,1%)

Campus i instal·lacions n = 2 (9,5%) n = 24 (11,8%)

Preu de la matrícula n = 2 (9,5%) n = 8 (3,9%)

Oferta cultural i esportiva de l’UJI n = 2 (9,5%) n = 4 (2%)

Qualitat del estudis n = 1 (4,8%) n = 45 (22,1%)

Qualitat/preu de l’allotjament en lloguer n = 1 (4,8%) n = 6 (2,9%)

Disposició de vivenda pròpia a la província de Castelló n = 1 (4,8%) n = 2 (1%)

Transport des del lloc d’origen fins al campus n = 1 (4,8%) -

Reputació i imatge de l’UJI - n = 25 (12,3%)

Línies d'investigació relacionades amb el màster - n = 9 (4,4%)

Facilitats en el pagament de la matrícula - n = 5 (2,5%)

Característiques de la ciutat - -

ns/nc n = 2 (9,5%) n = 14 (6,9%)
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (2a matricula)

En quin grau recomanaríeu a un amic o familiar estudiar aquest 
màster a l’UJI? (situació del curs 2017-18)

Gens recomanable n = 4 (2%)

Poc recomanable n = 16 (7,8%)

Indiferent n = 35 (17,2%)

Molt recomanable n = 102 (50%)

Totalment recomanable n = 39 (19,1%)

ns/nc n = 8 (3,9%)

Gens recomanable
n = 1 (5%)

Poc recomanable
n = 1 (5%)

Indiferent
n = 3 (14%)

Molt recomanable
n = 9 (43%)

Totalment recomanable
n = 7 (33%)

Indiqueu en quin grau recomenarieu a un amic o familiar estudiar aquest màster a 
l'UJI
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5. MILLORA CONTINUA: Estat de propostes de millora anteriors

Propostes derivades de l’informe del curs 2016-17

Valorar la necessitat de realitzar informes per títol.

Després de la reunió mantinguda amb el personal del SCP, amb data 04/12/2017, s’informa a l’OPAQ que de moment no
són necessaris els informes per títol.

FET

Propostes derivades de l’informe del curs 2017-18

Analitzar amb el SCP el futur de l’enquesta de cara a pròximes edicions (proposta del VPEQI).

Actualment, des d’aquesta edició corresponent al curs 2019-20, l’enquesta a passat a ser un procés de mesurament
totalment independent del procés de matrícula i compta amb instruments de mesura propis.

FET

Proposar al SCP la revisió dels ítems actuals de l’enquesta dirigits a valorar els mitjans de comunicació utilitzats per
l’estudiantat a l’hora d’obtindre informació sobre l’UJI (proposta del VPEQI).

L’actual instrument de mesurament ha sigut revisat de cara a la seua utilització durant el curs 2019-20.

FET
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4. MILLORA CONTINUA: Noves propostes de millora

 Per a la pròxima realització del procés de recollida de dades és necessari adaptar les opcions de
resposta de la pregunta “Indica el període de temps en què vas prendre la decisió d’estudiar el grau
triat”, corresponent al qüestionari per a estudiantat de 1a matrícula, en la seua versió anglesa
(recomanació del Servei de Llengües i Terminologia).



IGLU@
Enquestes desconnecteu-vos paredes

Imprimir Tancar

Enquesta sobre PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMICA del curs 2019-20 
(alumnat de 1a matrícula dels graus)

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer el grau d'efectivitat de les accions de promoció de la Universitat.

Per a contestar utilitza l'escala de valoració que et presentem en cada cas, marcant l'opció que millor s'ajuste a la teua opinió, a 
més del camp "ns/nc" a què pots optar en cas de no voler opinar o no comptar amb elements de juí 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 sigil i reserva a què està sotmès el funcionariat que puga tindre 
accés a aquesta, en aplicació de la legislació vigent.

El temps estimat per a la realització de l'enquesta no arriba als 5 minuts.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

MITJANS D'INFORMACIÓ UTILITZATS:

Dels següents mitjans d'informació a què has pogut recórrer, indica aquells en què vas trobar informació sobre el grau que 
cursaràs i valora la importància que han tingut en la teua decisió (valora únicament aquells mitjans que hages consultat): 

1. 
Importància 
molt baixa

2. 
Importància 

baixa

3. 
Importància 

mitjana

4. 
Importància 

alta

5. 
Importància 

molt alta
ns/nc

Web de l'UJI

Altres pàgines web

Premsa i/o anuncis publicitaris

Alumnat o antic alumnat

Familiars o amistats

Centre d'educació secundària 
(orientació, professorat, etc.)

Fires educatives i jornades 
científiques

Fullet de grau o un altre material 
promocional de l'UJI

Jornades de Portes Obertes, visites 
al campus, etc.

Visita de l'UJI al teu centre de 
secundària

Xarxes socials (Facebook, Twitter, 
etc.)

InfoCampus

Carta i/o adreça electrònica rebuda 
des de l'UJI

FACTORS DECISIUS PER A LA PRESA DE DECISIONS:

Valora en quina mesura els factors que es presenten a continuació han sigut decisius per a matricular-te en el grau que cursaràs 
a l'UJI: 

1. Gens 
decisiu

2. Poc decisiu 3. Indiferent
4. Bastant 

decisiu
5. Molt 
decisiu

ns/nc

Reputació i imatge de l'UJI

Proximitat geogràfica amb el lloc 
d'origen
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Oferta cultural i esportiva de l'UJI

Qualitat dels estudis

Qualitat del professorat

Campus i instal·lacions

Característiques de la ciutat

Qualitat/preu de l'allotjament en 
lloguer

Disposició de vivenda pròpia a la 
província de Castelló

Nota de tall

Transport des del lloc d’origen fins 
al campus

Qualitat de la informació rebuda des 
de l'UJI

Indica el motiu principal pel que has triat matricular-te en el grau que cursaràs:

--- Tria una opció --- 

Indicau el període de temps en què vas prendre la decisió d’estudiar el grau triat:

--- Tria una opció --- 

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O COMENTARIS:

Afig qualsevol observació, suggeriment i/o comentari que considereu oportú: 




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

Envia

Informació i consultes: bústia de suggeriments | Centre de seguretat i privacitat
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IGLU@
Enquestes desconnecteu-vos paredes

Imprimir Tancar

Enquesta sobre PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMICA del curs 2019-20 
(alumnat de 2a matrícula dels graus)

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer el grau d'efectivitat de les accions de promoció de la Universitat.

Per a contestar utilitza l'escala de valoració que et presentem en cada cas, marcant l'opció que millor s'ajuste a la teua opinió, a 
més del camp "ns/nc" a què pots optar en cas de no volver opinar o no comptar amb elements de juí per 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 sigil i reserva a què està sotmès el funcionariat que puga tindre 
accés a aquesta, en aplicació de la legislació vigent.

El temps estimat per a la realització de l'enquesta no arriba als 5 minuts.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

MITJANS DE COMUNICACIÓ INTERNS

Indica el teu coneixement i ús dels mitjans de comunicació interns de l'UJI que et presentem a continuació:

1. No el conec
2. El conec però no 

el consulte
3. El conec i l'utilitze ns/nc

Ràdio de la Universitat

Pantalles de TV

Correu electrònic

Web UJI

Vox UJI Digital

FACTORS DECISIUS

Valora el teu grau de satisfacció amb els següents factors en relació a l'UJI:

1. Satisfacció 
molt baixa

2. Satisfacció 
baixa

3. Satisfacció 
mitjana

4. Satisfacció 
alta

5. Satisfacció 
molt alta

ns/nc

Reputació i imatge de l'UJI

Proximitat geogràfica amb el lloc 
d'origen

Oferta cultural i esportiva de l'UJI

Qualitat dels estudis

Qualitat del professorat

Campus i instal·lacions

Característiques de la ciutat

Qualitat/preu de l'allotjament en 
lloguer

Disposició de vivenda pròpia a la 
província de Castelló

Transport des del lloc d’origen fins 
al campus

Qualitat de la informació rebuda 
des de l'UJI

D'entre els factors anteriors, indica amb quin estàs més satisfet/a:



--- Tria una opció ---

Indica en quin grau recomanaries a un familiar o amic estudiar el teu grau a l'UJI:

1. Gens recomanable

2. Poc recomanable

3. Indiferent

4. Molt recomanable

5. Totalment recomanable

ns/nc

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O COMENTARIS

Afig qualsevol observació, suggeriment i/o comentari que consideres oportú:

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

Informació i consultes: bústia de suggeriments | Centre de seguretat i privacitat
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IGLU@
Enquestes desconnecteu-vos paredes

Imprimir Tancar

Enquesta sobre PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMICA del curs 2019-20 
(alumnat de 1a matrícula dels màsters)

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer el grau d'efectivitat de les accions de promoció de la Universitat.

Per a contestar utilitza l'escala de valoració que et presentem en cada cas, marcant l'opció que millor s'ajuste a la teua opinió, a 
més del camp "ns/nc" a què pots optar en cas de no voler opinar o no comptar amb elements de juí 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 sigil i reserva a què està sotmès el funcionariat que puga tindre 
accés a aquesta, en aplicació de la legislació vigent.

El temps estimat per a la realització de l'enquesta no arriba als 5 minuts.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

MITJANS D'INFORMACIÓ UTILITZATS:

Dels següents mitjans d'informació a què has pogut recórrer, indica aquells en què vas trobar informació sobre el màster que 
cursaràs i valora la importància que han tingut en la teua decisió (valora únicament aquells mitjans que hages consultat):

1. 
Importància 
molt baixa

2. 
Importància 

baixa

3. 
Importància 

mitjana

4. 
Importància 

alta

5. 
Importància 

molt alta
ns/nc

Web de l'UJI

Altres pàgines web

Premsa i/o anuncis publicitaris

Alumnat o antic alumnat

Familiars o amistats

Centre d'educació secundària 
(orientació, professorat, etc.)

Fires educatives i jornades 
científiques

Fullet de grau o un altre material 
promocional de l'UJI

Jornades de Portes Obertes, visites 
al campus, etc.

Visita de l'UJI al teu centre de 
secundària

Xarxes socials (Facebook, Twitter, 
etc.)

InfoCampus

Carta i/o adreça electrònica rebuda 
des de l'UJI

Si la informació l'has aconseguit d'una altra forma, indica com:

MITJANS DE COMUNICACIÓ INTERNS



Indica el teu coneixement i ús dels mitjans de comunicació interns de l'UJI que et presentem a continuació:

1. No el conec
2. El conec però no 

el consulte
3. El conec i l'utilitze ns/nc

Ràdio de la Universitat

Pantalles de TV

Correu electrònic

Web UJI

Vox UJI digital

FACTORS DECISIUS PER A LA PRESA DE DECISIONS:

Valora en quina mesura els factors que es presenten a continuació han sigut decisius per a matricular-te en el máster que 
cursaràs a l'UJI:

1. Gens 
decisiu

2. Poc decisiu 3. Indiferent
4. Bastant 

decisiu
5. Molt 
decisiu

ns/nc

Reputació i imatge de l'UJI

Proximitat geogràfica amb el lloc 
d'origen

Oferta cultural i esportiva de l'UJI

Qualitat dels estudis

Qualitat del professorat

Línies d'investigació relacionades 
amb el màster

Campus i instal·lacions

Preu de la matrícula

Facilitats en el pagament de la 
matrícula

Característiques de la ciutat

Qualitat/preu de l'allotjament en 
lloguer

Disposició de vivenda pròpia a la 
província de Castelló

Transport des del lloc d’origen fins 
al campus

D'entre els factors anteriors, indica el motiu a què has donat més importància per a decidir matricular-te en el màster que 
realitzaràs a l'UJI:

--- Tria una opció ---

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O COMENTARIS:

Afig qualsevol observació, suggeriment i/o comentari que considereu oportú:

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

Informació i consultes: bústia de suggeriments | Centre de seguretat i privacitat

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16 



IGLU@
Enquestes desconnecteu-vos paredes

Imprimir Tancar

Enquesta sobre PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMICA del curs 2019-20 
(alumnat de 2a matrícula dels màsters)

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer el grau d'efectivitat de les accions de promoció de la Universitat.

Per a contestar utilitza l'escala de valoració que et presentem en cada cas, marcant l'opció que millor s'ajuste a la teua opinió, a 
més del camp "ns/nc" a què pots optar en cas de no volver opinar o no comptar amb elements de juí per 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 sigil i reserva a què està sotmès el funcionariat que puga tindre 
accés a aquesta, en aplicació de la legislació vigent.

El temps estimat per a la realització de l'enquesta no arriba als 5 minuts.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

MITJANS DE COMUNICACIÓ INTERNS

Indica el teu coneixement i ús dels mitjans de comunicació interns de l'UJI que et presentem a continuació:

1. No el conec
2. El conec però no 

el consulte
3. El conec i l'utilitze ns/nc

Ràdio de la Universitat

Pantalles de TV

Correu electrònic

Web UJI

Vox UJI Digital

FACTORS DECISIUS

Valora el teu grau de satisfacció amb els següents factors en relació a l'UJI:

1. Satisfacció 
molt baixa

2. Satisfacció 
baixa

3. Satisfacció 
mitjana

4. Satisfacció 
alta

5. Satisfacció 
molt alta

ns/nc

Reputació i imatge de l'UJI

Proximitat geogràfica amb el lloc 
d'origen

Oferta cultural i esportiva de l'UJI

Qualitat dels estudis

Qualitat del professorat

Línies d'investigació relacionades 
amb el màster

Campus i instal·lacions

Preu de la matrícula

Característiques de la ciutat

Qualitat/preu de l'allotjament en 
lloguer

Disposició de vivenda pròpia a la 
província de Castelló

Transport des del lloc d’origen fins 
al campus



D'entre els factors anteriors, indica amb quin estàs més satisfet/a:

--- Tria una opció ---

Indica en quin grau recomanaries a un familiar o amic estudiar el teu màster a l'UJI:

1. Gens recomanable

2. Poc recomanable

3. Indiferent

4. Molt recomanable

5. Totalment recomanable

ns/nc

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O COMENTARIS

Afig qualsevol observació, suggeriment i/o comentari que consideres oportú:

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

Informació i consultes: bústia de suggeriments | Centre de seguretat i privacitat
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