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Enquesta de satisfacció als titulats i titulades de màster 
2020 

DADES D’IDENTIFICACIÓ 

 

1. Gènere 

(1) Dona   (2) Home   

 

2. Edat (anys) 

(1) Menys de 22   (2) De 22 a 25  

(3) De 26 a 35   (4) Més de 35  

 

3. Nom del màster 

 
 

4. Centre o facultat (en cas de participació de diversos centres, selecciona el centre coordinador) 

 
 

5. Indica el principal motiu pel qual vas escollir estudiar aquest màster 

(1) Era el que m’agradava    (2) Accedir a un doctorat  

(3) Tenir una bona sortida laboral    (4) Progressar en la trajectòria professional  

(5) Altres (especifica quina) _________     

 

6. Has compaginat els estudis amb una feina? 

(1) Sí   (2) No  

 

7. Has tingut suport econòmic d’algun organisme o empresa per realitzar el màster? 

(1) Sí   (2) No  
 
  



 

2 Enquesta de satisfacció dels titulats i titulades de màster (versió completa) 

 

VALORACIÓ GLOBAL DE LA TITULACIÓ 

Indica el grau de conformitat (1: molt en desacord; 2: en desacord; 3: neutre/indiferent; 4: 

d’acord; 5: molt d’acord; NS/NC: no ho sap / no contesta; n.a.: no aplicable en aquest màster) 

amb les afirmacions següents: 

 

1. La informació pública sobre el màster és accessible, completa i 
està actualitzada. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

2. El màster està ben organitzat (coordinació i seqüenciació 
d’assignatures, horaris, calendari, etc.). 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

3. El meu nivell acadèmic d’accés era adient per al seguiment del 
màster. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

4. El contingut de les assignatures (actualització, nivell superior al 
grau/títol superior, etc.) s’adequa al perfil formatiu del màster. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

5. La metodologia docent ha afavorit el meu aprenentatge.  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

6. Els sistemes d’avaluació han permès reflectir adequadament el 
meu aprenentatge. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

7. El volum de treball exigit és coherent amb el nombre de crèdits 
de les assignatures i el TFM. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

8. Estic satisfet amb el professorat.  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

9. Estic satisfet amb les pràctiques externes.  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

10. Estic satisfet amb el TFM.  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

11. Les instalꞏlacions i els recursos especialitzats (aules, 
laboratoris, equips informàtics, biblioteca, equipaments de 
recerca, etc.) han estat adequats. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

12. El màster m’ha donat oportunitats d’accedir a una comunitat 
de recerca i/o professional. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

13. La formació rebuda m’ha permès millorar les meves 
competències personals (nivell de confiança, aprenentatge 
autònom, creativitat, resolució de nous problemes, anàlisi crítica, 
etc.). 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

14. La formació rebuda m’ha permès millorar les meves 
capacitats per desenvolupar l'activitat professional. 

 1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

15. Estic satisfet amb el màster.  1 2 3 4 5 NS/NC n.a. 

         

16. Si hagués de començar de nou, triaria el mateix màster.     Sí  No  

17. Si hagués de començar de nou, triaria el mateix centre.     Sí  No  

 
 
 


