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Seguiment de la preinscripció, curs 2021-2022 (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 2021-2022: tercera.

❖ El procés es realitza a petició del propi SCP.



Seguiment de la preinscripció, curs 2021-2022 (diap. 4)

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.



Seguiment de la preinscripció, curs 2021-2022 (diap. 5)

3. METODOLOGIA: Fitxa tècnica

FITXA TÈCNICA

DE L’ENQUESTA PER A LA 

PREINSCRIPCIÓ EN ELS GRAUS:

Població (a data 21/10/2021):

1.831 preinscrits i no matriculats

Mostra (a data 07/12/2020):

340 respostes (18,57% de la població)

Índex de fiabilitat: 95,87%

Error mostral: ±5%

Data de realització: 

entre el 25 d’octubre i el 14 de novembre 

de 2021

Format:

enquesta en línia des de Qualtrics.

FITXA TÈCNICA

DE L’ENQUESTA PER A LA 

PREINSCRIPCIÓ EN ELS 

MÀSTERS:

Població (a data 02/11/2020):

2.646 preinscrits i no matrículats

Mostra (a data 07/12/2020):

611 respostes (23,09% de la població)

Índex de fiabilitat: 99,52%

Error mostral: ±5%

Data de realització: 

entre el 2 i el 21 de novembre de 2021

Format:

enquesta en línia des de Qualtrics.



Seguiment de la preinscripció, curs 2021-2022 (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



Seguiment de la preinscripció, curs 2021-2022 (diap. 7)

4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Grau

Perquè no m'he 
matriculat en cap 

universitat

n = 36 (10,59%)

Perquè m'he 
matriculat en una 

altra universitat, en 

el mateix grau en què 
m'havia preinscrit

n = 91 (26,76%)

Perquè m'he 
matriculat en una 

altra universitat, en 

un grau diferent del 
que m'havia 

preinscrit
n = 62 (18,24%)

Perquè no he pogut 
optar a la beca de 

residència

n = 3 (0,88%)

Per una altra raó
n = 148 (43,53%)

Indica els motius pels quals no va formalitzar la matrícula en el grau en el 

qual havies realitzat la preinscripció



Seguiment de la preinscripció, curs 2021-2022 (diap. 8)

4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Grau

Per una altra raó … n

En llista d’espera i sense plaça 92

No renovació de la preinscripció a temps per falta d’informació 10

Al no se admès/a he optat per un Cicle Formatiu de Grau Superior 6

Per raons econòmiques 2

Incompatibilitat d’horaris laborals 2

Matricula realitzada en un màster 1

Edat 1

Seleccionat per a un programa de dança en Portugal 1

No era el grau que volia estudiar 1

He optat per realitzar una oposició 1

He optat per millorar la meua nota de selectivitat 1

Motius de salut mental 1

La universitat va cometre una errada amb la seua sol·licitud 1

No ha pogut convalidar a grau la seua titulació 1

Resideix fora d’Espanya i per motius de la pandèmia no és possible 1



Seguiment de la preinscripció, curs 2021-2022 (diap. 9)

4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Grau
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que m'havia preinscrit
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optar a la beca de
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Per una altra raó

Comparació dels resultats obtinguts en els tres últims cursos

curs 2019-20 curs 2020-21 curs 2021-22



Seguiment de la preinscripció, curs 2021-2022 (diap. 10)

4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Màster

Perquè no m'he 
matriculat en cap 

màster

n = 47 (7,68%)

Perquè m'han acceptat 
en un altre màster, en 

una altra universitat, 

que m'interessava més
n = 123

(20,10%)

Perquè m'han acceptat en un altre 
màster, en una altra universitat, 

que estava més prop de la meua 

residència
n = 63 (10,29%)

Pel cost econòmic 
(pujada de taxes)

n = 25 (4,08%)

Perquè no he pogut 
presentar la 

documentació 

requerida
n = 87 (14,22%)

Perquè el calendari 
d'estudis no era 

l'adequat per a mi

n = 26 (4,25%)

Perquè vaig sol·licitar 
una beca i no me la van 

concedir

n = 16 (2,61%)

Perquè vaig sol·licitar 
informació i no vaig 

obtindre una resposta 

adequada
n = 34 (5,56%)

Per una altra raó
n = 191 (31,21%)

Indica els motius pels quals no va formalitzar la matrícula en el màster en el qual 

havies realitzat la preinscripció



Seguiment de la preinscripció, curs 2021-2022 (diap. 11)

4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Màster

Per una altra raó … n

En llista d’espera i sense plaça 67

Incompatibilitat laboral 14

Van vèncer els terminis 7

He optat per realitzar una oposició 4

La universitat va cometre una errada amb la seua sol·licitud 4

Anglès B2 certificat per l’UPV no té validesa en l’UJI 2

Qüestions personals 2

Canvi de domicili 1

Per embaràs 1

Admès/a en un programa de doctorat 1

Per malaltia 1

Admès/a en un programa d’intercanvi 1

Domicili en un altre país 1

Encara dec diners a la universitat 1

Finalment el màster no s’imparteix 1

Pel cost de tradüir documents sense garanties de aconseguir una plaça 1

Admès/a en un altre màster que no volia 1

Problemes de transport 1



Seguiment de la preinscripció, curs 2021-2022 (diap. 12)

4. RESULTATS: Per a la preinscripció en el Màster

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

curs 2019-20 14,6 32,6 11,2 7,9 19,1 9,0 7,9 14,6 64,0

curs 2020-21 5,6 36,0 7,9 5,6 7,9 2,2 2,2 3,4 29,2

curs 2021-22 7,7 20,1 10,3 4,1 14,2 4,2 2,6 5,6 31,2
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Comparació dels resultats obtinguts en els dos últims cursos



Seguiment de la preinscripció, curs 2021-2022 (diap. 13)

5. MILLORA CONTINUA: Noves propostes de millora

• Treballar junt al SCP els criteris per a la selecció de les poblacions donat

que, per comentaris rebuts des del SGDE degut a les múltiples cridades

rebudes, s’han d’incloure als preinscrits que van ser admesos en

primera instancia en UJI i no es van matricular (proposta de l’OPAQ a

instanciés del SGDE).
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Enquesta de SEGUIMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ en els graus de
l'UJI (preinscripció del curs 2021-22)
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Català

INTRODUCCIÓ

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 2021-22.
 
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 accés a aquesta, en aplicació de la legislació vigent.
 
MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

MOTIUS

Vas realitzar la preinscripció a la nostra universitat (UJI) i, finalment, no vas formalitzar la matrícula. Ens
agradaria conèixer-ne els motius:

Pots indicar-nos quina ha sigut aquesta raó?

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

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 de SEGUIMENT DE LA PREINSCRIPCIÓ en els graus de
l'UJI (preinscripció del curs 2021-22)

Powered by Qualtrics

Català

INTRODUCCIÓ

L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer els motius pels quals, una vegada realitzada la preinscripció
en un máster de la Universitat Jaume I, no vas formalitzar la matrícula per al curs 2021-22.
 
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 accés a aquesta, en aplicació de la legislació vigent.
 
MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

MOTIUS

Vas realitzar la preinscripció a la nostra universitat (UJI) i, finalment, no vas formalitzar la matrícula. Ens
agradaria conèixer-ne els motius:

Pots indicar-nos quina ha sigut aquesta raó?

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 a 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
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