
AJUDA’NS A MILLORAR

En el marc del seguiment i l’acreditació de les titulacions de grau i màster, un element molt important per poder analitzar la qualitat dels nostres estudis, és conèixer l'opinió i el grau de 
satisfacció de l’estudiantat per tal d’introduir, si és el cas, canvis o modificacions que permetin millorar el disseny de les titulacions o altres aspectes directament relacionats.

Amb aquesta finalitat, hem dissenyat un breu qüestionari que no et durà més de 10 minuts respondre'l.

Et recordem que, segons la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal, aquestes són totalment confidencials i qualsevol informe final fruit 
d'aquest qüestionari només reflectirà els resultats globals.

Moltes gràcies per la teva col·laboració 

Enquesta

Aquest apartat de l'enquesta té com a objectiu coneixer la satisfacció de l'estudiantat envers als diferents serveis del Centre, 
els quals són una eina essencial per a la millora de la docènica de la Universitat.

[]Centre a on estàs matriculat/da: 
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[]Titulació a on estàs matriculat/da: 

[]Si us plau, indica el teu grau de conformitat (1: Molt insatisfet/a 2: Insatisfet/a. 3: Nomal. 4: Satisfet/a. 5: Molt 

satisfet/a) amb les següents afirmacions:

1    2    3    4    5
Les tutories són útils i contribueixen a millorar el meu aprenentatge
Els serveis de suport a l'estudiantat (informació, matrícula, tràmits acadèmics, beques, orientació, etc) són adequats
La informació disponible a la pàgina web de la titulació (pla d'estudis, guies docents, horaris exàmens, …) és accessible i
m'ha resultat útil
L'entorn virtual Atenea és útil pel meu aprenentatge
Les aules (condicionament, equipament, il·luminació, mobiliari, etc) són adequades per al desenvolupament del meu
ensenyament
L'equipament dels laboratoris, tallers i espais informàtics són adequats a les necessitats dels meus estudis
La resta d'espais per a altres activitats d'estudi (aules d'estudi individuals i grupals) responen a les meves necessitats
Les meves queixes i suggeriments han rebut una resposta adequada
Les accions d'orientació professional rebudes per part del centre (xerrades, fòrums,...) han estat rellevants per al meu
aprenentatge
En general, estic satisfet amb els recursos i serveis destinats al meu ensenyament
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[]Observacions i comentaris: 
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Moltes gràcies per la teva participació!

En aquest enllaç pots consultar els resultats de la darrera edició.

Enviar Enquesta.
Moltes gràcies per completar aquesta enquesta.
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http://www.upc.edu/portaldades/ca/enquestes/estudiantat/enquestes-de-satisfaccio-als-estudiants-acreditacio-titulacions
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