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Promoció de l’oferta acadèmica dels títols, curs 2021-2022 (diap. 3)

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 2021-2022: setena.

• Idiomes utilitzats en el procés: valencià i espanyol per a l’estudiantat de grau i valencià, espanyol i anglès per 
a l’estudiantat de màster.

❖ 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.

• A partir del curs 2021-22 la realització del procés de mesurament es realitza utilitzant la plataforma
d’enquestes Qualtrics (fins aquest moment el procés es realitzava des de l’aplicació informàtica d’enquestes
de l’UJI.
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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.
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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 22/10/2021):
3.027 matrícules

Mostra (a data 01/12/2021):
250 respostes (8,26% de la població)

Índex de fiabilitat: 90,11 %

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 2 i el 21 de novembre de 2021

Format:
enquesta en línia.

FITXA TÈCNICA
DE L’ENQUESTA PER A 

L’ESTUDIANTAT DE 2a MATRÍCULA 
DELS GRAUS:

Població (a data 22/10/2021):
8.516 matrícules

Mostra (a data 01/12/2021):
226 respostes (2,65% de la població)

Índex de fiabilitat: 87,15 %

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 2 i el 21 de novembre de 2021

Format:
enquesta en línia.
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COMPOSICIÓ DEL QÜESTIONARI
PER A L’ESTUDIANTAT DE PRIMERA MATRÍCULA DE GRAU (6 qüestions):

• 2 ítems 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 4 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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❖ MODIFICACIONS REALITZADES EN L’INSTRUMENT DE MESURAMENT:

• Curs 2021-22: Els mitjans de comunicació considerats en l’ítem de l’instrument dirigit a l’estudiantat de
segona matrícula, per a mesurar el nivell de coneixement sobre aquests, s’han actualitzat a la realitat de la
societat i, per tant, de la universitat.

3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Qüestionari
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (1a matricula)
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permet obtindre una informació més real i fiable de la situació i, per tant, des de l’OPAQ es considera més adequat realitzar cap comparació.
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (1a matricula)
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curs 2021-22 3,93 3,92 3,89 3,83 3,81 3,78 3,71 3,56 3,52 3,49 3,29 3,17 2,93

curs 2019-20 3,24 4,19 3,04 2,27 2,95 3,64 3,54 3,5 2,72 3,49 2,87 2,65 2,96
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (1a matricula)
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curs 2021-22 4,04 4,01 3,94 3,68 3,54 3,51 3,48 3,43 3,25 3,08 3,06 2,64

curs 2019-20 4,14 4,08 3,97 3,85 3,73 3,52 3,56 3,59 3,21 2,92 2,95 2,74
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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)

Qualitat dels estudis

n = 64 (25,6%)

Nota de tall

n =  61 (24,4%)

Proximitat geogràfica amb 
el lloc d'origen
n = 52 (20,8%)

Disposició de vivenda pròpia a la 
provincia de Castelló

n = 20 (8%)

Campus i instal·lacions

n = 12 (4,8%)

Reputació i imatge de l'UJI
n = 9 (3,6%)

Qualitat de la 

informació rebuda des 
de l'UJI

n = 3 (1,2%)

Oferta cultural i esportiva 
de l'UJI

n = 3 (1,2%)

Transport des del lloc 
d'origen fins al campus

n = 2 (0,8%)

Qualitat/preu de 
l'allotjament en lloguer

n = 1 (0,4%)

Característiques de la 
ciutat

n = 1 (0,4%)
Qualitat del professorat

n = 0

ns/nc
n = 22
(8,8%)

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 2019-20)

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 n = 31 (10,5%)

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

En 4t d'ESO o abans
n = 50 (20%)

Mentre cursava 1r de 
Batxillerat/1r de CFGS

n = 44 (17,6%)

Mentre cursava 2n de 

Batxillerat/2n de CFGS
n = 136 (54,4%)

ns/nc
n = 20 (8%)

Indiqueu el període de temps en què vàreu pendre la decisió d'estudiar 
aquest grau
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curs 2021-22 curs 2019-20 curs 2021-22 curs 2019-20 curs 2021-22 curs 2019-20 * curs 2021-22 curs 2019-20

Ràdio de la Universitat Correu electrònic Butlletí Actualitat Digital Xarxes Socials **

No el conec 63,70 51,90 2,70 1,10 36,30 47,80 10,20

El conec però no el consulte 31,90 41,80 10,60 4,90 44,20 40,40 35,00

El conec i l'utilitze 4 3,80 85,4 92,90 19 7,10 53,5

ns/nc 0,40 2,50 1,30 1,10 0,40 4,60 1,30
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Evolució del nivell de coneixement dels mitjans de comunicació interns de l'UJI

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

* Dades obtingudes per Vox
UJI Digital

** Avaluat per primera
vegada
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (2a matricula)
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Evolució de la satisfacció mitjana de diversos factors relacionats amb l'UJI
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (2a matricula)
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curso 2021-22 72,50 50,40 48,60 47,80 44,60 44,20 42,10 38,50 34,50 31,40 26,10

curso 2019-20 82,50 56,30 60,40 64,50 63,30 49,40 51,90 54,40 37,40 49,70 22,60
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3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (2a matricula)

Campus i instal·lacions

n = 104
(27,0%)

Proximitat geogràfica 
amb el lloc d'origen

n = 62
(17,7%)

Qualitat dels estudis
n = 55

(14,2%)

Oferta cultural i 

esportiva de l'UJI
n = 28 (7,1%) Transport des del lloc 

d'origen fins al campus
n = 26 (6,2%)

Qualitat del professorat
n = 20 (5,3%)

Característiques de la ciutat
n = 17 (5,3%)

Disposició de vivenda pròpia 
a la província de Castelló

n = 10 (3,5% )

Reputació i imatge de l'UJI
n = 10 (2,2%)

Qualitat de la informació 

rebuda des de l'UJI
n = 8 (1,8%)

Qualitat/preu de 
l'allotjament en lloguer

n = 8 (1,3%)

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

Dels factors anteriors, amb quin esteu més satisfet?
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Dels factors anteriors, amb quin esteu més satisfet?
(situació del curs 2021-22 i del curs 2019-20)

Curs 2021-22 Curs 2019-20

Campus i instal·lacions n = 61 (27%) n = 104 (28,4%)

Proximitat geogràfica amb el lloc d’origen n = 40 (17,7%) n = 62 (16,9%)

Qualitat dels estudis n = 32 ( 14,2%) n = 55 ( 15%)

Oferta cultural i esportiva de l’UJI n = 16 (7,1%) n = 28 (7,7%)

Transport des del lloc d’origen fins al campus n = 14 (6,2%) n = 20 (5,5%)

Qualitat del professorat n = 12 ( 5,3%) n = 26 ( 7,1%)

Característiques de la ciutat n = 12 (5,3%) n = 10 (2,7%)

Disposició de vivenda pròpia a la província de Castelló n = 8 (3,5%) n = 8 (2,2%)

Reputació i imatge de l’UJI n = 5 (2,2%) n = 17 (4,6%)

Qualitat de la informació rebuda des de l’UJI n = 4 (1,8%) n = 8 (2,2%)

Qualitat/preu de l’allotjament en lloguer n = 3 (1,3%) n = 10 (2,7%)

ns/nc n = 19 (8,4%) n = 18 (4,9%)

3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE GRAU: Resultats (2a matricula)
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OPINIÓ MITJANA
3,42

En quin grau recomanaríeu a un amic o familiar estudiar 
aquest grau a l’UJI? (situació del curs 2019-20)

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 3,87

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

Gens recomanable
n = 7

(1,8%)
Poc recomanable

n = 28
(4,9%)

Indiferent
n = 7

(19,9%)

Molt recomanable
n = 68

(53,7%)

Totalment 
recomanable

n = 31
(16,4%)

ns/nc

n = 14
(6,2%)

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 30/11/2021):
929 matrícules

Mostra (a data 01/12/2021):
84 respostes (9,04% de la població)

Índex de fiabilitat: 66,29 %

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 2 i el 21 de novembre de 2021

Format:
enquesta en línia.

FITXA TÈCNICA
DE L’ENQUESTA PER A 

L’ESTUDIANTAT DE 2a MATRÍCULA 
DELS MÀSTERS:

Població (a data 30/11/2021):
499 matrícules

Mostra (a data 01/12/2021):
18 respostes (3,60% de la població)

Índex de fiabilitat: 33,28 %

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 2 i el 21 de novembre de 2021

Format:
enquesta en línia.
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COMPOSICIÓ DEL QÜESTIONARI
PER A L’ESTUDIANTAT DE PRIMERA MATRÍCULA DE MÀSTER (6 qüestions):

• 2 ítems sobre mitjans d’informació utilitzats per a trobar informació sobre el
títol a cursar (ús i importància de 11 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 4 mitjans de comunicació utilitzats per la institució).

• Ítem sobre factors relacionats amb l’UJI per a la presa de decisions (13 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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❖ MODIFICACIONS REALITZADES EN L’INSTRUMENT DE MESURAMENT:

• Curs 2021-22: Els mitjans de comunicació considerats en l’ítem de l’instrument dirigit a l’estudiantat de
primera matrícula, per a indicar els mitjans utilitzats per obtindré informació i, posteriorment, indicar la seua
importància en la presa de decisions, s’han actualitzat.

• Curs 2021-22: Els mitjans de comunicació considerats en l’ítem de l’instrument dirigit a l’estudiantat, tant de
primera com de segona matrícula, per a mesurar el nivell de coneixement sobre aquests, s’han actualitzat a
la realitat de la societat i, per tant, de la universitat.

3. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Qüestionari
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Web de l'UJI Estudiantat o
antic estudiantat

Infocampus Familiars o
amistats

Xarxes socials Altres pàgines
web

Carta i/o adreça
electrónica

rebuda desd de
l'UJI

Setmana de
l'Orientació de

màsters
universitaris

Premsa i/o
anuncis

publicitaris

Fires educatives i
jornades

científiques

He obtingut
informació d'una

altra forma

Percentatge d'estudiants enquestats que diuen haver utilitzat cadascun dels mitjans 
d'informació *

“Altres” Mitjans d’Informació n

Per professorat del grau 1

Institut López Piñero 1

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

* Per aquesta diapositiva no s’ofereix comparativa amb els resultats obtinguts en l'edició anterior degut a que la nova eina per a la realització d’enquestes ens ha
permet obtindre una informació més real i fiable de la situació i, per tant, des de l’OPAQ es considera més adequat realitzar cap comparació.
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (1a matricula)

Setmana

de

l'Orientació

de màsters

universitari

s

Carta i/o

adreça

electrónica

rebuda

desd de

l'UJI

Infocampus
Web de

l'UJI

Estudiantat

o antic

estudiantat

Familiars o

amistats

Xarxes

socials

He

obtingut

informació

d'una altra

forma

Altres

pàgines

web

Premsa i/o

anuncis

publicitaris

Fires

educatives i

jornades

científiques

curs 2021-22 5 4,5 4,18 4 4 4 4 3,33 3,2

curs 2019-20 2,18 2,7 2,63 4,27 3,4 3,11 2,56 2,7 2,15 2,38

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Evolució de la importància mitjana que els següents mitjans han tingut en la presa 
de decisions
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curs 2021-22 curs 2019-20 curs 2021-22 curs 2019-20 curs 2021-22 curs 2019-20 curs 2021-22 curs 2019-20 **

Ràdio de la Universitat Correu electrònic Vox UJI Digital * Xarxes socials

No el conec 79,80 56,10 3,60 5,30 42,90 57,90 32,10

El conec però no el consulte 11,90 31,60 4,80 3,50 39,30 28,10 39,30

El conec i l'utilitze 3,60 5,30 86,90 89,50 13,10 7,00 23,80

ns/nc 4,80 7,00 4,80 1,80 4,80 7,00 4,80

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Evolució del nivell de coneixement dels mitjans de comunicació interns de l'UJI

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

* Dades obtingudes per Vox
UJI Digital

** Avaluat per primera
vegada
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (1a matricula)

Qualitat

dels

estudis

Qualitat

del

professora

t

Preu de la

matrícula

Línies

d'investiga

ció

relacionad

es amb el

màster

Facilitats

en el

pagament

de la

matrícula

Reputació i

imatge de

l'UJI

Campus i

instal·lacio

ns

Proximitat

geogràfica

amb el lloc

d'origen

Transport

des del lloc

d'origen

fina al

campus

Característ

iques de la

ciutat

Qualitat/pr

eu de

l'allotjame

nt en

lloguer

Disposició

de vivenda

pròpia a la

provincia

de Castelló

Oferta

cultural i

esportiva

de l'UJI

curs 2021-22 3,98 3,8 3,52 3,4 3,3 3,16 3,07 3 2,63 2,62 2,51 2,33 2,28

curs 2019-20 4,14 4,16 3,93 3,65 3,74 3,47 3,38 3,78 2,87 2,85 2,63 2,79 2,59

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Evolució de la influència mitjana de cada factor en la presa de decisions
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (1a matricula)

Qualitat

dels estudis

Qualitat del

professorat

Preu de la

matrícula

Línies

d'investigac

ió

relacionade

s amb el

màster

Reputació i

imatge de

l'UJI

Proximitat

geogràfica

amb el lloc

d'origen

Campus i

instal·lacion

s

Facilitats en

el

pagament

de la

matrícula

Transport

des del lloc

d'origen

fina al

campus

Característi

ques de la

ciutat

Disposició

de vivenda

pròpia a la

provincia

de Castelló

Qualitat/pr

eu de

l'allotjamen

t en lloguer

Oferta

cultural i

esportiva

de l'UJI

curs 2021-22 76,2 69,1 60,7 57,2 47,6 46,4 45,2 41,1 32,2 30,9 27,4 26,2 21,5

curs 2019-20 80,7 78,9 71,9 56,2 54,4 63,1 52,7 66,7 40,3 33,3 35,1 24,6 26,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Evolució del percentatge d'estudiants que consideren, cadascun dels factors, com "bastant decisiu" 
o "molt decisiu" en la seua decisió
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (1a matricula)

Qualitat dels estudis

n = 23
(27%)

Línies d'investigació 
relacionades amb el 

màster
n = 16
(19%)

Preu de la 

matrícula
n = 9

(11%)

Proximitat geogràfica 
amb el lloc d'origen

n = 8 (10%)

Qualitat del professorat
n = 8 (10%)

Reputació i imatge de 
l'UJI

n = 5 (6%)

Disposició de vivenda 
pròpia a la provincia de 

Castelló

n = 4 (5%)

Transport des del lloc 
d'origen fins al campus

n = 2 (2%)

Característiques de la 
ciutat

n = 1 (1%)

Facilitats en el pagament 
de la matrícula

n = 1 (1%)

ns/nc
n = 7
(8%)

D'entre els factors anteriors, quin ha sigut el factor més important per a decidir 
matricular-vos en aquest màster en l'UJI?
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Factor més important per a decidir matricular-vos en aquest màster en l’UJI
(situació del curs 2021-22 i del curs 2019-20)

Curs 2021-22 Curs 2019-20

Qualitat del estudis n = 23 (27,4%) n = 23 (40,4%)

Línies d'investigació relacionades amb el màster n = 16 (19%) n = 7 (12,3%)

Preu de la matrícula n = 9 (10,7%) n = 1 (1,8%)

Proximitat geogràfica amb el lloc d’origen n = 8 (9,5%) n = 12 (21,1%)

Qualitat del professorat n = 8 (9,5%) n = 1 (1,8%)

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

Disposició de vivenda pròpia a la província de Castelló n = 4 (4,8%) n = 2 (3,5%)

Transport des del lloc d’origen fins al campus n = 2 (2,4%) n = 1 (1,8%)

Facilitats en el pagament de la matrícula n = 1 (1,2%) -

Característiques de la ciutat n = 1 (1,2%) n = 1 (1,8%)

Campus i instal·lacions - n = 1 (1,8%)

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

Qualitat/preu de l’allotjament en lloguer - -

ns/nc n = 7 (8,3%) n = 2 (3,5%)

4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (1a matricula)
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curs 2021-22 curs 2019-20 curs 2021-22 curs 2019-20 curs 2021-22 curs 2019-20 curs 2021-22 curs 2019-20 **

Ràdio de la Universitat Correu electrònic Butlletí Actualitat Digital * Xarxes socials

No el conec 55,60 38,10 0,00 0,00 16,70 61,90 22,20

El conec però no el consulte 38,90 47,60 16,70 9,50 44,40 23,80 44,40

El conec i l'utilitze 5,60 4,80 83,30 84,70 33,30 4,80 33,30

ns/nc 0,00 9,50 0,00 4,80 5,60 9,50 0,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

Evolució del nivell de coneixement dels mitjans de comunicació interns de l'UJI

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

* Dades obtingudes per Vox
UJI Digital

** Avaluat per primera
vegada
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (2a matricula)

Campus i

instal·lacion

s

Reputació i

imatge de

l'UJI

Qualitat

dels estudis

Qualitat del

professorat

Línias

d'investigac

ió

relacionade

s amb el

màster

Transport

des del lloc

d'origen

fins al

campus

Oferta

cultural i

esportiva

de l'UJI

Preu de la

matrícula

Qualitat/pr

eu de

l'allotjamen

t en lloguer

Característi

ques de la

ciutat

Disposició

de vivenda

pròpia a la

provincia

de Castelló

Proximitat

geogràfica

amb el lloc

d'origen

curs 2021-22 4,2 3,87 3,69 3,69 3,56 3,5 3,19 3,06 3 2,93 2,92 2,88

curs 2019-20 4,35 3,62 3,95 3,95 3,56 3,38 3,71 3,55 3,54 3,76 4,1 4,1

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Evolució de la satisfacció mitjana amb diversos factors relacionats amb l'UJI
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (2a matricula)

Qualitat dels estudis
n = 4
(22%)

Proximitat geogràfica 
amb el lloc d'origen

n = 3
(17%)

Qualitat del professorat
n = 2 (11%)

Campus i instal·lacions
n = 2 (11%)

Línias d'investigació 
relacionades amb el 

màster
n = 2 (11%)

Preu de la matrícula
n = 1 (6%)

ns/nc

n = 4 (22%)

Dels factors anteriors, amb quin esteu més satisfet?
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4. ENQUESTA PER A ESTUDIANTAT DE MÀSTER: Resultats (2a matricula)

Factor més satisfactori
(situació del curs 2021-22 i del curs 2019-20)

Curs 2021-22 Curs 2019-20

Qualitat del estudis n = 4 (22,2%) n = 1 (4,8%)

Proximitat geogràfica amb el lloc d’origen n = 3 (16,7%) n = 3 (14,3%)

Campus i instal·lacions n = 2 (11,1%) n = 2 (9,5%)

Qualitat del professorat n = 2 (11,1%) n = 6 (28,6%)

Línies d'investigació relacionades amb el màster n = 2 (11,1%) -

Preu de la matrícula n = 1 (5,6%) n = 2 (9,5%)

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

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

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

Reputació i imatge de l’UJI - -

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

Facilitats en el pagament de la matrícula - -

Característiques de la ciutat - -

ns/nc n = 4 (22,2%) n = 2 (9,5%)
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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 2019-20)

Gens recomanable n = 1 (5%)

Poc recomanable n = 1 (5%)

Indiferent n = 3 (14%)

Molt recomanable n = 9 (43%)

Totalment recomanable n = 7 (33%)

ns/nc n = 0

OPINIÓ MITJANA 3,90

Gens recomanable
n = 0 (0%)

Poc recomanable
n = 1 (5%)

Indiferent

n = 3 (17%)

Molt recomanable
n = 7 (39%)

Totalment recomanable
n = 5 (28%)

Indiqueu en quin grau recomenarieu a un amic o familiar estudiar aquest màster a 
l'UJI

OPINIÓ MITJANA
4
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6. MILLORA CONTINUA: Estat de propostes de millora anteriors

Propostes derivades de l’informe del curs 2019-20

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).

Per decisió del SCP la versió en anglès dels instruments dirigits a l’estudiantat de grau només s’han realitzat en valencià i en
espanyol.

FET
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6. MILLORA CONTINUA: Noves propostes de millora

• Per a la següent edición de l’enquesta revisar l’encapçalament de les enquestes perque 
s’han detectat alguns errors. 
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Enquesta sobre PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMICA del curs 2021-22, per
a estudiantat de 1a matrícula dels graus

Català

INTRODUCCIÓ

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer el grau d'efectivitat de les accions de promoció de la
Universitat.
 
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 funcionariat que puga tindre accès 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 heu pogut recórrer, indiqueu aquells en què vau trobar informació
sobre el grau que curseu:

Valoreu la importància que han tingut en la vostra decisió els mitjans d'informació utilitzats:

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

Altres pàgines web Jornades de Portes Obertes, visites al campus,
etc.

Premsa i/o anuncis publicitaris Visita de l'UJI al teu centre de secundària

Estudiantat o antic estudiantat Xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.)

Familiars o amistats InfoCampus

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

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

Fires educatives i jornades científiques   

   
Importància
molt baixa

Importància
baixa

Importància
mitjana

Importància
alta

Importància
molt alta

» Web de la UJI   

» Otras páginas web   

» 
Prensa y / o anuncios
publicitarios
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FACTORS DECISIUS PER A LA PRESA DE DECISIONS

Valoreu en quina mesura els factors que es presenten a continuació han sigut decisius per a matricular-vos en el
grau que curseu a l'UJI:

   
Importància
molt baixa

Importància
baixa

Importància
mitjana

Importància
alta

Importància
molt alta

» 
Estudiantado o antiguo
estudiantado

  

» Familiares o amistades   

» 
Centro de educación
secundaria (orientación
profesorado, etc.)

  

» 
Ferias educativas y
jornadas científicas

  

» 
Folleto de grado u otro
material promocional de
la UJI

  

» 
Jornadas de Puertas
Abiertas, visitas al
campus, etc.

  

» 
Visita de la UJI en tu
centro de secundaria

  

» 
Redes sociales
(Facebook, Twitter, etc.)

  

» InfoCampus   

» 
Carta y / o dirección
electrónica recibida
desde la UJI

  

   Gens decisiu Poc decisiu Indiferent
Bastant
decisiu Molt decisiu

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   
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Indiqueu el motiu principal pel qual heu triat matricular-vos en el grau que curseu:

Indiqueu el període de temps en què vau pendre la decisió d'estudiar el grau triat:

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O COMENTARIS

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

   Gens decisiu Poc decisiu Indiferent
Bastant
decisiu Molt decisiu

Disposició de vivenda
pròpia a la provincia de
Castelló

  

Nota de tall   

Transport des del lloc
d'origen fins al campus   

Qualitat de la informació
rebuda des de l'UJI   

Reputació i imatge de l'UJI Característiques de la ciutat

Proximitat geogràfica amb el lloc d'origen Qualitat/preu de l'allotjament en lloguer

Oferta cultural i esportiva de l'UJI Disposició de vivenda pròpia a la provincia de
Castelló

Qualitat dels estudis Nota de tall

Qualitat del professorat Transport des del lloc d'origen fins al campus

Campus i instal·lacions Qualitat de la informació rebuda des de l'UJI

En 4t de l'ESO o abans

Mentre cursaves 1r de batxillerat/1r CFGS

Mentre cursaves 2n de batxillerat/2n CFGS

https://www.qualtrics.com/powered-by-qualtrics/?utm_source=internal%2Binitiatives&utm_medium=survey%2Bpowered%2Bby%2Bqualtrics&utm_content={~BrandID~}&utm_survey_id={~SurveyID~}
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Enquesta sobre PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMIA del curs
2021-22, estudiantat de 2a matrícula dels graus

Català

INTRODUCCIÓ

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer el grau d'efectivitat de les accions de promoció de la
Universitat.
 
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 intància, per l'obligació de silenci i reserva a què està sotmè
el funcionariat que puga tindre accés a aquesta, ena plicació 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

Indiqueu el vostre coneixement i ús dels mitjans de comunicació interns de l'UJI que us presentem a
continuació:

FACTORS DECISIUS

Valoreu el vostre grau de satisfacció amb els següents factors en relació a l'UJI:

   No el conec
El conec però no el

consulte El conec i l'utilitze

Ràdio de la Universitat   

Correu electrònic   

Butlletí Actualitat Digital   

Xarxes socials   

   
Satisfacció
molt baixa

Satisfacció
baixa

Satisfacció
normal Satisfacció alta

Satisfacció
molt alta

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   
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D'entre els factors anteriors, indiqueu amb quin esteu més satisfet/a:

Indiqueu en quin grau recomanarieu a un familiar o amistat estudiar el vostre grau a l'UJI:

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O COMENTARIS

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

   
Satisfacció
molt baixa

Satisfacció
baixa

Satisfacció
normal Satisfacció alta

Satisfacció
molt alta

Característiques de la
ciutat   

Qualitat/preu de
l'allotjament en lloguer   

Disposició de vivenda
pròpia a la provincia de
Castelló

  

Transport des del lloc
d'origen fins al campus   

Qualitat de la informació
rebuda de de l'UJI   

Reputació i imatge de l'UJI Característiques de la ciutat

Proximitat geogràfica amb el lloc d'origen Qualitat/preu de l'allotjament en lloguer

Oferta cultural i esportiva de l'UJI Disposició de vivenda pròpia a la provincia de
Castelló

Qualitat dels estudis Transport des del lloc d'origen fins al campus

Qualitat del professorat Qualitat de la informació rebuda de de l'UJI

Campus i instal·lacions   

Gens
recomanable

Poc recomanable

Bastant
recomanable

Molt recomanable

Totalment
recomanable
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Enquesta sobre PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMICA del curs 2021-22, per
a estudiantat de 1a matrícula dels graus

Català

INTRODUCCIÓ

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer el grau d'efectivitat de les accions de promoció de la
Universitat.
 
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 funcionariat que puga tindre accès 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 heu pogut recórrer, indiqueu aquells en què vau trobar informació
sobre el máster que curseu:

Indiqueu com:

Valoreu la importància que han tingut en la vostra decisió els mitjans d'informació utilitzats:

Web de l'UJI

Altres pàgines web

Premsa i/o anuncis publicitaris

Estudiantat o antic estudiantat

Familiars o amistats

Fires educatives i jornades científiques

Xarxes socials (Facebook, Twitter, etc.)

InfoCampus

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

Setmana d'orientació de Màsters universitaris

He obtingut informació d'una altra forma

   
Importància
molt baixa

Importància
baixa

Importància
mitjana

Importància
alta

Importància
molt alta

» Web de la UJI   
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MITJANS DE COMUNICACIÓ INTERNS

Indiqueu el vostre coneixement i ús dels mitjans de comunicació interns de l'UJI que us presentem a
continuació:

FACTORS DECISIUS PER A LA PRESA DE DECISIONS

Valoreu en quina mesura els factors que es presenten a continuació han sigut decisius per a matricular-vos en el
màster que curseu a l'UJI:

   
Importància
molt baixa

Importància
baixa

Importància
mitjana

Importància
alta

Importància
molt alta

» Otras páginas web   

» 
Prensa y / o anuncios
publicitarios

  

» 
Estudiantado o antiguo
estudiantado

  

» Familiares o amistades   

» 
Ferias educativas y
jornadas científicas

  

» 
Redes sociales
(Facebook, Twitter, etc.)

  

» InfoCampus   

» 
Carta y / o dirección
electrónica recibida
desde la UJI

  

» 
Semana de orientación
de Másteres
universitarios

  

» 
He obtenido la
información de otra forma

  

   No el conec
El conec però no el

consulte El conec i l'utilitze

Ràdio de la Universitat   

Correu electrònic   

Butlletí Actualitat Digital   

Xarxes socials   

   Gens decisiu Poc decisiu Indiferent
Bastant
decisiu Molt decisiu

Reputació i imatge de
l'UJI   

Proximitat geogràfica
amb el lloc d'origen   
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D'entre els factors anteriors, indiqueu el motiu a què heu donat més importància per a decidir matricular-vos en
el màster que realitzes a l'UJI:

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O COMENTARIS

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

   Gens decisiu Poc decisiu Indiferent
Bastant
decisiu Molt decisiu

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 provincia de
Castelló

  

Transport des del lloc
d'origen fins al campus   

Reputació i imatge de l'UJI Preu de la matrícula

Proximitat geogràfica amb el lloc d'origen Facilitats en el pagament de la matrícula

Oferta cultural i esportiva de l'UJI Característiques de la ciutat

Qualitat dels estudis Qualitat/preu de l'allotjament en lloguer

Qualitat del professorat Disposició de vivenda pròpia a la provincia de
Castelló

Línies d'investigació relacionades amb el màster Transport des del lloc d'origen fins al campus

Campus i instal·lacions   
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Enquesta sobre PROMOCIÓ DE L'OFERTA ACADÈMICA del curs 2021-22, per
a estudiantat de 1a matrícula dels graus

Català

INTRODUCCIÓ

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer el grau d'efectivitat de les accions de promoció de la
Universitat.
 
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 funcionariat que puga tindre accès 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

Indiqueu el vostre coneixement i ús dels mitjans de comunicació interns de l'UJI que us presentem a
continuació:

FACTORS DECISIUS PER A LA PRESA DE DECISIONS

Valoreu el vostre grau de satisfacció amb els següents factors en relació a l'UJI:

   No el conec
El conec però no el

consulte El conec i l'utilitze

Ràdio de la Universitat   

Correu electrònic   

Butlletí Actualitat Digital   

Xarxes socials   

   
Satisfacció
molt baixa

Satisfacció
baixa

Satisfacció
normal Satisfacció alta

Satisfacció
molt alta

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   
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D'entre els factors anteriors, indiqueu amb quin esteu més satisfet/a:

Indiqueu en quin grau recomanarieu a un familiar o amistat estudiar el vostre màster a L'UJI:

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O COMENTARIS

   
Satisfacció
molt baixa

Satisfacció
baixa

Satisfacció
normal Satisfacció alta

Satisfacció
molt alta

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 provincia de
Castelló

  

Transport des del lloc
d'origen fins al campus   

Reputació i imatge de l'UJI Campus i instal·lacions

Proximitat geogràfica amb el lloc d'origen Preu de la matrícula

Oferta cultural i esportiva de l'UJI Característiques de la ciutat

Qualitat dels estudis Qualitat/preu de l'allotjament en lloguer

Qualitat del professorat Disposició de vivenda pròpia a la provincia de
Castelló

Línies d'investigació relacionades amb el màster Transport des del lloc d'origen fins al campus

Gens
recomanable

Poc recomanable

Indiferent

Molt recomanable

Totalment
recomanable
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Afegiu qualsevol observació, suggeriment i/o comentari que considereu oportú:
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