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Seguiment de la preinscripció, curs 2020-2021 (diap. 3)

1. INTRODUCCIÓ

 DADES DEL PROCÉS:

• Disseny: curs 2018-2019 a petició del Servei de Comunicació i Publicacions (SCP).

• Primera aplicació de l’enquesta: curs 2019-2020.

• Periodicitat de realització del procés: anual.

• Idiomes: l’enquesta es realitza en valencià, espanyol i anglès.

• Edició actual, curs 2020-2021: segona.

 El procés es realitza a petició del propi SCP.
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2. OBJECTIUS

L’aplicació de l’Enquesta sobre seguiment de la preinscripció,
tant en graus com en màsters de la Universitat té com a principal
objectiu ...

... conèixer els motius pels quals, una vegada realitzada la 
preinscripció en un títol de la Universitat aquesta no s’ha vist 

materialitzada en una matrícula.
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3. METODOLOGIA: Fitxa tècnica

FITXA TÈCNICA
DE L’ENQUESTA PER A LA 

PREINSCRIPCIÓ EN ELS GRAUS:

Població (a data 29/10/2020):
928 preinscrits i no matriculats

Mostra (a data 07/12/2020):
220 respostes (23,71% de la població)

Índex de fiabilitat: 90,90%

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 4 i el 29 de novembre de 2020

Format:
enquesta en línia.

FITXA TÈCNICA
DE L’ENQUESTA PER A LA 
PREINSCRIPCIÓ EN ELS 

MÀSTERS:

Població (a data 02/11/2020):
356 preinscrits i no matrículats

Mostra (a data 07/12/2020):
85 respostes (23,88% de la població)

Índex de fiabilitat: 70,63 %

Error mostral: ±5%

Data de realització: 
entre el 4 i el 29 de novembre de 2020

Format:
enquesta en línia.



Seguiment de la preinscripció, curs 2020-2021 (diap. 6)

COMPOSICIÓ DEL QÜESTIONARI
PER A PREINSCRITS I PREINSCRITES EN UN GRAU

(2 qüestions):

• Ítem sobre els motius pels quals no ha formalitzat la seua
matrícula.

• Ítem per a recollir comentaris sobre altres motius.

COMPOSICIÓ DEL QÜESTIONARI
PER A PREINSCRITS I PREINSCRITES EN UN MÀSTER

(2 qüestions):

• Ítem sobre els motius pels quals no ha formalitzat la seua
matrícula.

• Ítem per a recollir comentaris sobre altres motius.

Resposta múltiple excloent

Resposta múltiple no excloent

3. METODOLOGIA: Qüestionari

Resposta de format obert

Resposta de format obert
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4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Grau
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4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Grau

Per una altra raó … n

No m’heu agafat en el títol que jo volia 9

Vaig accedir a un mòdul superior 6

Per raons d’idioma: no entenc el valencià 6

Degut a la situació actual (COVID-19), he preferit quedar-me a casa 4

Incompatibilitat d’horaris 4

Preferisc esperar un any i matricular-me en el títol que vull 2

No ho tenia clar i vaig triar el títol a l’atzar 2

No volia arriscar-me perquè em van avisar molt tard de que tenia plaça 2

Per raons econòmiques 1

He abandonat: falta de formació i massa exigència a una edat avançada 1

He decidit preparar-me de nou les proves d’accés 1

He optat per aprendre alemany 1

Denegació del visat 1

Falta de mitjans de transport degut a la meua deficiència visual 1

Poc temps per a prendre la decisió i massa tràmits burocràtics 1
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4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Grau
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4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Màster
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4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Màster

Per una altra raó … n

M’han acceptat en altre màster a l’UJI 8

He trobat treball i no puc compaginar 5

Espere poder matricular-me al febrer 3

No he presentat el TFG i no he finalitzat el grau 3

Problemes amb el pagament en línia 1

Per l’actitud d’un professor i les moltes dificultats posades 1

Per canvi de residència a una altra comunitat autònoma 1

Per la situació en la qual ens troben actualment (COVID-19) 1
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4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Màster
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5. MILLORA CONTINUA: Estat de propostes de millora

Informe 
del curs …

Proposta de millora Estat

2019-20 Per a la próxima realització del procés de recollida de dades és necessari
traballar conjuntamente, entre la UADTI, el SCP i l’OPAQ, per tal de definir
millor els criteris de selecció de la població donat que, una vegada llançada
l’enquesta, s’han rebut moltes correus electrònics i telefonades de matriculats
que, encara, no sabien la resolució final de la seua petició (proposta de
l’OPAQ).

Encara que per al procés del curso 2020-21 ja s’ha aconseguit millorar aquesta
situació, esperem continuar millorant en cursos vinents.

FET
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Enquesta de SEGUIMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ en els graus de l'UJI
(preinscripció del curs 2020-21)
L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer els motius pels quals, una vegada realitzada la preinscripció en un grau de
la Universitat Jaume I, no vas formalitzar la matrícula per al curs 2020-21.

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.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

Vas realitzar la preinscripció a la nostra universitat (UJI) i, finalment, no vas formalitzar la matrícula. Ens agradaria conèixer-ne
els motius:
      Perquè no m'he matriculat en cap universitat
      Perquè m'he matriculat en una altra universitat, en el mateix grau en què m'havia preinscrit
      Perquè m'he matriculat en una altra universitat, en un grau diferent del que m'havia preinscrit
      Perquè no he pogut optar a la beca de residència
      Per una altra raó

Si la teua resposta anterior ha sigut "Per una altra raó", pots indicar-nos el motiu?

    

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

 
 

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()
http://www.uji.es/comu/forms/bustia/
http://www.uji.es/organs/ouag/sg/docs/politiques/gen/
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Enquesta de SEGUIMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ en els màsters de l'UJI
(preinscripció del curs 2020-21)
L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer els motius pels quals, una vegada realitzada la preinscripció a un màster de
la Universitat Jaume I, no vas formalitzar la matrícula per al curs 2020-21.

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.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

Vas realitzar la preinscripció a la nostra universitat (UJI) i, finalment, no vas formalitzar la matrícula. Ens agradaria conèixer-ne
els motius:
      Perquè no m'he matriculat en cap màster
      Perquè m'han acceptat en un altre màster, en una altra universitat, que m'interessava més
      Perquè m'han acceptat en un altre màster, en una altra universitat, que estava més prop de la meua residència
      Pel cost econòmic (pujada de taxes)
      Perquè no he pogut presentar la documentació requerida
      Perquè el calendari d'estudis no era l'adequat per a mi
      Perquè vaig sol·licitar una beca i no me la van concedir
      Perquè vaig sol·licitar informació i no vaig obtindre una resposta adequada
      Per una altra raó

Si la teua resposta anterior ha sigut "Per una altra raó", pots indicar-nos el motiu?

    

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
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