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1. INTRODUCCIÓ

INICI DE L’ENQUESTA:

• Disseny: durant el curs 2007-08, utilitzant com a referència els instruments de mesura

utilitzats per a conèixer la satisfacció amb la gestió acadèmica de l’estudiantat de grau.

• Primera aplicació de l’enquesta: procés de matrícula del curs 2008-09.

• Edició actual, curs 2021-22: tretzena edició.

MOTIU D’INICI DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ:

Avaluació dels màsters amb menció de qualitat de l’ANECA.

CRONOLOGIA DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ:

➢ Curs 2015-16: es decideix aplicar l’enquesta, únicament, a estudiantat de primera

matrícula (l’estudiantat de segona matrícula, durant el curs 2014-15 ha començat a

avaluar la gestió acadèmica en un nou procés que es realitza a final de curs).

Es porta a terme una nova redacció dels ítems (mantenint el concepte avaluat) per a

millorar la seua comprensió.

➢ Curs 2019-20: s’eliminen de l’instrument de mesura els blocs de qüestions destinades a

recollir informació sobre mitjans d’informació, mitjans de comunicació interns i factors

decisius per a la pressa de decisions de l’estudiantat, els quals constituiran, per si

mateixos, una enquesta nova i independent.

➢ Curs 2020-21: davant la situació d’excepcionalitat plantejada, en el curs 2019-20, pel

procés d’alarma i confinament, es pren la decisió d’incloure, de forma puntual, un apartat

per a conèixer el grau de satisfacció de l’estudiantat amb l’atenció rebuda durant aquest

període de cara al seu ingrés en la nostra universitat. Particularitat que es manté per a

l’avaluació del curs 2021-22.
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2. OBJECTIUS

Conèixer la satisfacció general de l’estudiantat de primera matrícula dels

màsters universitaris amb la Universitat.

Conèixer la satisfacció de l’estudiantat de primera matrícula dels màsters

amb els processos de gestió acadèmica (vegeu la diapositiva 11).

Realitzar un seguiment de la satisfacció de l’estudiantat de primera

matrícula de cada màster, per a donar resposta a les necessitats

d’informació del SAIQ.

Conèixer la satisfacció de l’estudiantat de primera matrícula amb l’atenció

rebuda durant el període d’alarma i confinament de cara al seu ingrés en

la nostra universitat.

L’aplicació de l’enquesta de satisfacció de l’estudiantat amb la gestió acadèmica

dels màsters ens permet obtenir informació acumulada per a donar resposta a

objectius que es plantegen en l’UJI des de ja fa alguns cursos i informació nova per

a nous objectius, com ara:
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3. METODOLOGIA: Fitxa tècnica

POBLACIÓ (a data 30/11/2021):

929 estudiants i estudiantes de màster de primera matrícula

MOSTRA: 903 respostes (97,20% de la població)

ÍNDEX DE FIABILITAT: 99,99%

ERROR MOSTRAL: ± 5%

FORMAT: en línia

REALITZACIÓ: juliol i setembre de 2021
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3. METODOLOGIA: Qüestionari

❖ Qüestionari dissenyat a partir de l’escala utilitzada per a mesurar la

satisfacció de l’estudiantat de la Universitat amb la gestió acadèmica de les

titulacions (versió utilitzada per al curs 2002-03) i, posteriorment, modificat

per al curs 2014-15.

❖ Des del curs 2015-16 únicament s’utilitza la versió destinada a l’estudiantat

de primera matrícula.

❖ El qüestionari compta amb versions en valencià, espanyol i anglès.

❖ Procés realitzat per l’estudiantat en el moment de la matrícula i inclòs en

l’Assistent de Matrícula.
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3. METODOLOGIA: Qüestionari

• Satisfacció amb… (sis ítems):

• Aspectes relacionats amb Informació general (dos ítems)

• Aspectes relacionats amb Informació acadèmica (un ítem)

• Aspectes relacionats amb Tràmits (tres ítems)

• Satisfacció general amb la Universitat (un ítem)

• Suggeriments i/o comentaris (un ítem) Resposta de format obert

Escala tipus Likert de 5 punts

Puntualment …

... 2 ítems per a mesurar la satisfacció del nou estudiantat amb l’atenció rebuda, en cas

d’haver-la necessitada, durant el procés d’admissió i el procés de formalització de la matrícula.

Escala tipus Likert de 5 punts
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3. METODOLOGIA: Qüestionari

• Sobre els horaris de classe

• Sobre el procés de preinscripció

• Sobre el procés de matrícula

• Sobre el procés d’admissió de l’estudiantat

PROCESSOS

DE GESTIÓ

ACADÈMICA

INFORMACIÓ

TRÀMITS

GENERAL

ACADÈMICA

• Sobre el màster

• Sobre la pàgina web del màster
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3. METODOLOGIA: Població i mostra

Les proves estadístiques

realitzades (χ2) indiquen que

l’estructura de la població es

manté en la mostra obtinguda en

funció de les següents variables:
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• Centre

• Títol
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** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p=0,01)
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4. RESULTATS: Satisfacció general amb l’UJI

No es mostren diferències significatives entre la valoració del curs actual amb la valoració del curs passat
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4. RESULTATS: Satisfacció general amb l’UJI
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Informació general Informació acadèmica Tràmits

Curs 2021-22 4,20 3,86 4,18

Curs 2020-21 4,12 3,70 4,13
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4. RESULTATS: Processos

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

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

* **
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4. RESULTATS: Aspectes específics

Valoracions més altes ≥ 4,21 (mitjana dels ítems + ½ desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 4,06 (mitjana dels ítems – ½ desviació estàndard dels ítems)
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Evolució de la satisfacció amb els aspectes específics de la gestió acadèmica

4. RESULTATS: Aspectes específics

* ** **

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

* Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 95% (p = 0,05)
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4. RESULTATS: Aspectes específics COVID-19
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març de 2020
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***

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

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

Satisfacció general 

de tot 

l’estudiantat (grau 

i màster) amb la 

Universitat

3,96

** Grau < Màsters FC

** Grau < Màsters

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

Els valors de significació s’han ajustat mitjançant la correcció de Bonferroni per a diverses proves.
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Universitat
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6. CONCLUSIONS

➢ El nivell de SATISFACCIÓ GENERAL de l’estudiantat de primera matrícula dels màsters oficials és alt (mitjana de 4,22

sobre 5) i estable respecte a la valoració aconseguida durant el curs 2020-21.

➢ Els nivells més alts de satisfacció es donen:

a) De manera molt similar entre homes (mitjana de 4,18) i les dones (mitjana de 4,24) i sense que es mostren

diferències significatives.

b) Per ordre, entre l’estudiantat dels màsters adscrits a la FCJE (mitjana de 4,39) seguit de l’estudiantat de la FCS

(mitjana de 4,27), el de la FCHS (mitjana de 4,16) i, per últim, el de l’ESTCE (mitjana de 4,08), detectant-se que

l’estudianta de la FCJE presenta una satisfacció significativament més alta que l’estudiant de l’ESTCE i de la

FCHS.

➢ La valoració dels PROCESSOS és de mitjana de 4,20 per al procés «Informació general», de mitjana 4,18 per al procés

«Tràmits» i de mitjana 3,86 per al procés «Informació acadèmica». En aquest cas, les valoracions assolides pels

processos relatius a la Informació presenten valoracions significativament més altes que el curs anterior.

➢ Per segments de població:

a) Per sexes, les valoracions en els diferents processos es mostren molt igualats, sense que s’aprecien diferències

significatives, però sempre millor valorats per les dones.

b) Per centres, hi ha més varietat d’opinió, però detectant-se sempre una valoració significativament millor en els

tres processos mesurats entre l’estudiantat de la FCJE respecte a l’estudiantat de l’ESTCE i de la FCHS.

➢ Respecte als ASPECTES ESPECÍFICS, les valoracions són totes altes i oscil·len entre:

++ El procés d’admissió d’estudiantat al màster (mitjana de 4,25)

++ La informació sobre el màster que vas a cursar (mitjana de 4,24).

-- La informació sobre els horaris de classe (mitjana de 3,86).

➢ En general, totes les valoracions són més altes que les assolides durant el curs 2020-21, però aquesta diferència és

significativa en la valoració de la informació sobre el màster que vas a cursar, la informació sobre els horaris de classe i

el procés d’admissió d’estudiantat al màster.

➢ Per sexes, les dones mostren una major satisfacció que els homes però sense que s’aprecien diferències significatives.

➢ Per centres, com va ocorre amb la valoració dels processos, en tots els ítems específics valorats l’estudiantat de la

FCJE presenta valoracions significativament més altes que l’estudiantat de la resta de centres.
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6. CONCLUSIONS

➢ En relació als aspectes específics de la gestió relacionats amb les adaptacions realitzades degut a la

situació vívida de de març de 2020 s’aprecien valoracions significativament més altes, tant en relació a

l’atenció rebuda durant el procés admissió com a l’atenció rebuda durant el procés de formalització de la

matrícula.
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7. MILLORA CONTÍNUA. Estat de les P. M.

PROPOSTES DE L’INFORME DEL CURS 2010-11

Establir un procediment per conèixer la satisfacció de l’estudiantat de màsters impartits en l’UJI però que no es

matriculen en aquesta Universitat.

PENDENT



IGLU@
Enquestes desconnecteu-vos paredes

Imprimir Tancar

Enquesta de satisfacció de l'estudiantat de 1a matrícula amb la GESTIÓ
ACADÈMICA DELS MÀSTERS OFICIALS
L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer la satisfacció de l'estudiantat amb la gestió acadèmica que es realitza en
el màster en el qual es matricula, per a poder donar resposta a les necessitats d'informació plantejades pel procés de
renovació de l'acreditació del mateix.

Per a contestar, utilitzeu l'escala de valoració que us presentem, marcant l'opció que millor s'ajuste a la vostra opinió, a més
del camp "ns/nc" al qual podeu optar en cas de no voler opinar o no es compte amb elements de judici per fer-ho.

Us recordem que la confidencialitat de la informació rebuda queda totalment garantida amb els procediments establerts per
al tractament de les dades i també, i en última instància, per l'obligació de sigil i reserva al qual està sotmès el funcionariat que
puga tindre accés a aquestes, 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 VOSTRA COL·LABORACIÓ.

SATISFACCIÓ AMB LA GESTIÓ ACADÈMICA

1. Valoreu el vostre grau de satisfacció/insatisfacció amb cadascun dels aspectes específics següents, relacionats amb la
gestió acadèmica del vostre màster:

 
1.

Satisfacció
molt baixa

2.
Satisfacció

baixa
3.

Indiferent
4.

Satisfacció
alta

5.
Satisfacció
molt alta

ns/nc

1.1. La informació sobre el màster que vas a cursar
1.2. La informació en la pàgina web del màster
1.3. La informació sobre els horaris de classe
1.4. El procés de preinscripció
1.5. El procés d'admissió d'estudiantat al màster
1.6. El procés per a la formalització de la matrícula
1.7. L'atenció personal rebuda, si l'heu necessitada,
durant el procés d'admissió d'estudiantat en el màster
1.9. L'atenció personal rebuda, si l'heu necessitada,
durant el procés de formalització de la matrícula

2. Valoreu el vostre grau de satisfacció/insatisfacció general amb la Universitat Jaume I:

  1. Satisfacció
molt baixa   2. Satisfacció

baixa   3. Indiferent   4. Satisfacció
alta   5. Satisfacció

molt alta   ns/nc

OBSERVACIONS, SUGGERIMENTS I/O COMENTARIS

3. Afegiu qualsevol observació, suggeriment i/o comentari que vulgueu realitzar:

    

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

Guarda sense enviar

 
 

http://www.uji.es/
http://ujiapps.uji.es/upo/rest/iglu/
http://xmlrpc.uji.es/lsmSSO-83/logout_sso.php
javascript:window.print()
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l'enquesta més tard.

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