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1. INTRODUCCIÓ

ANTECEDENTS DEL PROCÉS:

• L'OCIE (antiga Oficina de Cooperació Internacional i Educativa) ja realitzava enquestes de
satisfacció des d'abans del curs 2005-06:

- Enquestes per a l'estudiantat entrant i ixent d'intercanvi a la Universitat Jaume I.

- Dissenyades a partir del model establert per l'Agència Erasmus.

- Enquestes aplicades mitjançant el paper.

- Procés poc sistematitzat.

• El curs 2012-13 naix l'ORI (Oficina de Relacions Internacionals), la qual manté l'ús de les
mateixes enquestes, amb l'anàlisi extern dels resultats.

• El curs 2013-14 l'ORI sol·licita a l'OPAQ l'automatització i la sistematització del procés, amb
la utilització de l'aplicació informàtica d'enquestes de la Universitat i la seua integració en la
pàgina web de l'Oficina, amb quatre instruments diferents:

- Qüestionari per a estudiantat ixent d'intercanvi per motiu d'estudis.

- Qüestionari per a estudiantat entrant d'intercanvi.
- Qüestionari per a coordinadors i coordinadores d'intercanvi.

- Qüestionari per a tutors i tutores d'intercanvi.

• Curs 2015-16: entra en funcionament la recollida d'informació amb el qüestionari per a
estudiantat entrant d'intercanvi i l’emissió d’un informe general del procés i d’informes per
títol.

• Curs 2018-19: amb el vist i plau de l’ORI, es deixen de realitzar els processos de recollida
d’opinió destinats als coordinadors i coordinadores i als tutors i tutores, corresponents al
curs 2017-18.
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1. INTRODUCCIÓ

RELACIÓ DE L'ENQUESTA AMB EL 
PROCÉS DE RENOVACIÓ DE 

L'ACREDITACIÓ DE TÍTOLS DE L'AVAP

La dimensió 1. La gestió del títol de la Guia d'avaluació recull el criteri 3. Sistema de
garantia intern de la qualitat (SGIQ).

Aquest criteri conté la directriu 3.3. El SGIQ disposa de procediments que faciliten
l'avaluació i millora de la qualitat del procés d'ensenyament-aprenentatge, on queda recollit
que el SGIQ ha de preveure, almenys la implantació de procediment per a la recollida
d'informació, anàlisi i presa de decisions per a la millora, entre altres aspectes, de la qualitat
dels programes de mobilitat.

D'altra banda, la dimensió 3. Resultats de la mateixa Guia d'avaluació, en el criteri 7.
Indicadors de satisfacció i rendiment recull la directriu 7.2. La satisfacció de l'estudiantat,
del professorat, dels egressats i d'altres grups d'interès és adequada, on s'indica que s'ha de
valorar la satisfacció dels diferents grups d'interès en relació, entre altres, amb el mateix procés
d'ensenyament-aprenentatge: metodologies, activitats formatives, tutories, seguiment pel
professorat, mobilitat i internacionalització, pràctiques externes, etc.
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RELACIÓ DE L'ENQUESTA AMB PROCESSOS DE MESURAMENT
D'INDICADORS:

La carta de serveis de l'ORI recull, en l'apartat «Indicadors», entre altres, aquest:

• Satisfacció dels usuaris i usuàries amb l'ORI en relació a la gestió
administrativa d'estudiantat entrant en programes d'intercanvi per a estudis.

El desplegament del pla estratègic de l'ORI també compta amb objectius i
indicadors associats a aquest tipus de procés.

Objectiu: Mantenir la satisfacció dels clients i clientes amb la gestió de l'ORI

• Satisfacció de l'estudiantat entrant i ixent amb l'ORI

Objectiu: Participar activament en les enquestes institucionals

• Percentatge d'enquestes contestades

1. INTRODUCCIÓ

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 6)

� Conèixer la satisfacció de l'estudiantat entrant amb la Universitat
Jaume I.

� Conèixer la satisfacció de l'estudiantat entrant amb l'Oficina de
Relacions Internacionals (ORI).

� Conèixer la satisfacció de l'estudiantat entrant amb la ciutat de
Castelló de la Plana.

� Conèixer la satisfacció de l'estudiantat entrant amb el tutor o tutora
assignat a la Universitat Jaume I.

� Conèixer la satisfacció de l'estudiantat entrant amb l'experiència
d'intercanvi.

� Donar resposta a les necessitats d'informació dels processos de
renovació de l'acreditació dels títols.

2. OBJECTIUS



ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 7)

3. METODOLOGIA: Qüestionari

El qüestionari té un total de 19 ítems repartits en els blocs següents:

Ítems sobre INFORMACIÓ PERSONAL

• Un ítem amb pregunta de classificació.

Ítems sobre la UNIVERSITAT JAUME I

• Un ítem amb 17 aspectes relacionats amb la institució mesurats amb escala tipus Likert de 5 punts.

• Un ítem de satisfacció general mesurat amb escala tipus Likert de 5 punts.

Ítems sobre la CIUTAT DE CASTELLÓ DE LA PLANA

• Un ítem amb 5 aspectes relacionats amb la ciutat mesurat amb escala tipus Likert de 5 punts.

• Un ítem de valoració general mesurat amb escala tipus Likert de 5 punts.

Ítems sobre l’OFICINA DE RELACIONS INSTITUCIONALS DE L'UJI

• Dos ítems amb 7 aspectes relacionats amb l'ORI, cadascú, mesurats amb escala tipus Likert de 5 punts.

• Un ítem de valoració general mesurat amb escala tipus Likert de 5 punts.

Ítems sobre el TUTOR O TUTORA ASSIGNAT

• Un ítem amb 2 aspectes relacionats amb el tutor o tutora mesurants amb escala tipus Likert de 5 punts.

• Un ítem de valoració general mesurat amb escala tipus Likert de 5 punts.

SATISFACCIÓ GENERAL

• Un ítem amb 3 aspectes generals mesurats amb escala tipus Likert de 5 punts.

• Un ítem sobre el grau de recomanació de l'UJI mesurat amb escala Likert de 5 punts.

• Un ítem amb pregunta oberta.

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 8)

Característiques del qüestionari:

� El qüestionari està disponible per a l’estudiantat en valencià, en espanyol i en anglès.

� L’Escala Likert de 5 punts utilitzada té els següents punts d’ancoratge:

3. METODOLOGIA: Qüestionari

Molt 
insatisfet/a

Gens 
recomanable

Un poc 
insatisfet/a

Poc 
recomanable

Indiferent

Un poc 
satisfet/a

Molt 
recomanable

Molt satisfet/a

Totalment 
recomanable
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3. METODOLOGIA: Fitxa tècnica

POBLACIÓ: 355 estudiants i estudiantes

MOSTRA: 96 respostes (27,04% de la població)

ÍNDEX DE FIABILITAT: 74,57%

ERROR MOSTRAL: ± 5%

DATA DE REALITZACIÓ: de gener a setembre de
2018

FORMAT: en línia
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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 la variable 

«país de destinació»:

PAÍS (pvalue = 0,948)
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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 la variable 

«grau cursat a l'UJI»:

GRAU (pvalue = 0,602)

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 12)

Programa Població Mostra

Visitant 6 0

Erasmus Mundus 6 0

3. METODOLOGIA: Població i mostra

Les proves estadístiques realitzades 
(χ2) indiquen que l'estructura de la 
població no es manté en la mostra 

obtinguda en funció de la variable 
«programa d'intercanvi»:

PROGRAMA (pvalue = 0,043)

Programa Població Mostra

Erasmus + 216 72

Euruji 10 1

Doble títol internacional 6 1

Erasmus-Master 5 4

Suïssa 1 0
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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 la variable «sexe»:

SEXE (pvalue = 0,371)

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 14)

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 la variable «període d’intercanvi»:

PERIODE (pvalue = 0,703)
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4. RESULTATS: Satisfacció general

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 16)

4. RESULTATS: Satisfacció general

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

*
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4. RESULTATS: Satisfacció general

No es mostren diferències significatives amb les 
valoracions del curs anterior

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 18)

4. RESULTATS: Satisfacció general

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

**
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Satisfacció 
general amb la 

Universitat 
Jaume I

4,59

Valoracions més altes ≥ 4,68 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)
Valoracions més baixes ≤ 3,95 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)

4. RESULTATS: Satisfacció amb la Universitat Jaume I

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 20)

4. RESULTATS: Satisfacció amb la Universitat Jaume I

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

*

*
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GENS 
RECOMANABLE

POC 
RECOMANABLE INDIFERENT MOLT 

RECOMANABLE
TOTALMENT 

RECOMANABLE

Grau mitjà de recomanació 
de la Universitat Jaume I

Mitjana de 4,13
No es mostren diferències 

significatives amb la 
valoració realitzada durant 

el curs anterior
(media de 4,03)

X

4. RESULTATS: Satisfacció amb la Universitat Jaume I

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 22)

4. RESULTATS: Satisfacció amb la ciutat de Castelló

Satisfacció 
general amb la 

ciutat de 
Castelló de la 

Plana
4,32

Valoracions més altes ≥ 4,63 (mitjana dels ítems + ½ desviació estàndard dels ítems)
Valoracions més baixes ≤ 4,34 (mitjana dels ítems – ½ desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb la ciutat de Castelló

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 24)

4. RESULTATS: Satisfacció amb l'ORI Satisfacció 
general amb 

l'ORI
4,51

Valoracions més altes ≥ 4,67 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)
Valoracions més baixes ≤ 4,43 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb l'ORI

**

** 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)

*

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 26)

4. RESULTATS: Satisfacció amb l'ORI

Valoracions més altes ≥ 4,19 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)
Valoracions més baixes ≤ 3,78 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb l'ORI

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 28)

4. RESULTATS: Satisfacció amb el tutor/a assignat

Satisfacció 
general amb el 
tutor o tutora

3,84
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4. RESULTATS: Satisfacció amb el tutor/a assignat

No es mostren diferències significatives entre els homes i les dones

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 30)

4. RESULTATS: Comentaris

� Els comentaris, classificats per titulació i per institució d'origen ...

• ... han estat redirigits a l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI),
en forma de base de dades, perquè, segons el seu criteri, pugen ser
consultats per l’estudiantat amb intenció d’optar a un programa
d’intercanvi;

• … i han estat enviats a cadascú dels títols mitjançant el GPP i es
poden consultar en les seues pàgines web;

• ... s’annexen al final d’aquest informe en la seua versió escrita.

� El nombre total de comentaris ha estat de 20.
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5. COMPARACIONS

**** *****

** 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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6. CONCLUSIONS
� La satisfacció general de l'estudiantat entrant d'intercanvi és alta en tots els aspectes analitzats, doncs

totes les valoracions superen el punt mitjà de l'escala, situat en el valor 3. Sobretot cal destacar-hi la
satisfacció de l'estudiantat amb l’UJI (mitjana de 4,59 sobre 5) i amb l'experiència d'intercanvi (mitjana de
4,54 sobre 5).

En general, tots els ítems valorats presenten una valoració estable des dels últims 3 anys i en cap cas es
mostren diferències significatives amb les valoracions assolides durant el curs passat (curs 2016-17).

Per sexes, no hi ha un criteri de valoració que es puga aplicar a tots els ítems i només en el cas de la
satisfacció amb l’ORI es pot dir que les dones (mitjana de 4,61) es mostren significativament més satisfetes
que els homes (mitjana de 4,24).

� Sobre la Universitat Jaume I (mitjana global de 4,49 i sense mostrar valoracions significativament diferents
respecte del curs anterior) l'estudiantat destaca aspectes positius els mateixos que va destacar durant el
curs 2016-17, com ara:

• la seguretat en el campus (mitjana de 4,82), i

• l'accés a la biblioteca i al material d'estudi (mitjana de 4,73),

D'altra banda, també cal indicar que assenyalen com aspectes més negatius:

• la qualitat acadèmica de les assignatures (mitjana de 3,94),

• el nombre d’assignatures que reconeix la seua universitat (mitjana de 3,91),

• la integració amb l’estudiantat local (mitjana de 3,86), i

• l’oferta d’assignatures en anglès (mitjana de 3,45).

Respecte als ítems en els quals s’han trobat millores significatives respecte a les valoracions realitzades el
curs anterior fan referència a la localització dels campus de l’UJI (amb una mitjana de 4,65 superior al 4,49
del curs anterior) i l’organització administrativa de la Universitat (amb una mitjana de 4,42 superior al 4,15
del curs anterior).

Per últim, respecte a l'UJI, s’ha d’indicar que el 80% de les persones enquestades indiquen que la
recomanaria als seus companys i companyes d'origen per a realitzar una estada d'intercanvi i situen la
mitjana de recomanació en un 4,13 sobre 5 sense que es mostren diferències significatives amb el curs
anterior.
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6. CONCLUSIONS

� Quant a la ciutat de Castelló de la Plana (amb una mitjana global de 4,32 i sense que es mostren
diferències significatives amb el curs anterior) tots els aspectes considerats han assolit una alta valoració.
Encara així, cal assenyalar que:

• Els aspectes millor valorats fan referència a la seguretat en la ciutat (mitjana de 4,75) i al cost de la vida
en la ciutat (mitjana de 4,71).

• Per contra, els aspectes amb pitjor valoració són el de qualitat de vida (mitjana 4,28) i allotjament
(mitjana de 4,08).

• En general, tots els aspectes valorats presenten valoracions més altes que les aconseguides el curs
anterior però sense que les diferències entre cursos siga significativa.

� Sobre l'ORI (amb una satisfacció global de 4,51 i sense mostrar diferències significatives amb el curs
anterior) tots els aspectes es troben valorats per sobre de 4. En cas destacar la valoració d’algun ítem
senyalar que:

• Els aspectes millor valorats fan referència a l’ajuda que presten amb la documentació i la matrícula
(mitjana de 4,7) i la capacitat per a la resolució de problemes (mitjana de 4,67).

• D’altra banda, destacar la pàgina web incoming.uji.es (mitjana 4,34) com el aspecte amb una valoració
més baixa.

Tots els aspectes valorats en relació amb l’ORI mostren valoracions més altes que les assolides en l’avaluació
del curs 2016-17 però, únicament es mostren valoracions significativament més altes en el cas dels ítems
sobre informació rebuda abans de l’estada (mitjana de 4,52 davant la mitjana de 4,32 del curs anterior) i
sobre l’ajuda amb la documentació i la matrícula (mitjana de 4,7 davant la mitjana de 4,47 del curs
anterior).

D'altra banda, la valoració dels programes realitzats des de l'ORI oscil·len entre la mitjana de 4,22 obtinguda
per les «Activitats culturals (cicle de cine, curs de cuina, ...)» i la mitjana de 3,56 del «Programa de mentors i
mentees» que és l’ítem amb una valoració més baixa.

Així mateix, tots els programes de l’ORI han millorat la seua valoració respecte del curs anterior però sense
que es mostren diferències significatives.

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 34)

6. CONCLUSIONS

� En relació al tutor o tutora assignat (amb una mitjana global de 3,84 i sense diferències significatives amb
el curs anterior) l'estudiantat considera que és millor l’ajuda tutorial proporcionada abans d’arribar a la
Universitat (mitjana de 3,94) que la rebuda durant la seua estada a l’UJI (mitjana de 3,78).

• Encara que en cap dels dos ítems analitzats es mostren diferències significatives amb el curs anterior,
cal assenyalar que en els dos s’ha produït una millora en la valoració per part de l’estudiantat entrant.

� Per últim destacar que, comparant la satisfacció mostrada per l’estudiantat entrant amb la mostrada per
l’estudiantat ixent, s’observa que l’estudiantat entrant es mostra significativament més satisfet que l’ixent
amb l’UJI o amb l’ORI però, per contra, és l’estudiantat ixent qui es mostra més satisfet que l’entrant en
aspectes com l’aprenentatge obtingut, el tutor o tutora assignat o la ciutat de destinació.
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Propostes derivades de l’informe del curs 2015-16
Donar a conèixer als i a les participants en el procés aquest informe, mitjançant un correu electrònic dirigit a tota
la població seleccionada, enviat una vegada l’informe haja estat difós a través de la pàgina web de la Universitat.

En els informes per títol que s’obtenen de manera automàtica des de l'aplicació informàtica, incloure, junt amb els
comentaris dels enquestats, la Universitat de destinació que els ha generat, perquè arriben, com més aviat millor,
als coordinadors i coordinadores de mobilitat del títols (proposta de l’ORI).

Per al curs 2017-18, la elaboració dels informes per títol es porta a terme des de la nova aplicació informàtica per a la
publicació de resultats però, aquesta aplicació, pel moment, no permet incloure un apartat per a mostrar els comentaris
realitzats per l’estudiantat.

Per tal de solucionar-ho, tal com s’indica en la diapositiva 30, els comentaris, a més de ser enviats a l’ORI en forma de
base de dades (en format Excel), una vegada són classificats per títol i per universitat d’origen, són penjats, en format PDF
en el GPP i poden ser consultats des de la pagina web del títol.

FET

7. MILLORA CONTÍNUA: Estat de les PM anteriors

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 36)

7. MILLORA CONTÍNUA: Noves propostes de millora
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8. PRESENTACIÓ DE RESULTATS

04/02/2019 Publicació dels informes per títol

07/02/2019 Finalització de l'informe general

18/02/2019 Direcció de l'Oficina de Relacions Internacionals

--/--/---- Pàgina web de l'OPAQ

--/--/---- Difusió a la comunitat universitària

ESTUDIANTAT ENTRANT, curs 2017-18 (diap. 38)
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10. ANNEXOS

QÜESTIONARI PER A
ESTUDIANTAT ENTRANT D'INTERCANVI

Versió en valencià – Versió en castellà – Versió en anglès



IGLU@
Enquestes desconnecteu-vos paredes

Imprimir Tancar

Qüestionari per a ESTUDIANTS ENTRANTS D'INTERCANVI

L'objectiu principal  d'aquesta enquesta és conèixer la satisfacció dels estudiants entrants en l'UJI amb el programa
d'intercanvi que han realitzat.

Per a contestar  marca l'opció que més s'ajuste a la teua opinió en l'escala de valoració que es presenta en cada ítem. A més,
pots optar per l'opció "NS/NC" si no vols opinar o no comptes amb suficients elements de judici per a fer-ho.

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 personal que puga tenir
accés a aquesta en aplicació de la legislació vigent.

El temps estimat per a la realització  de l'enquesta és, aproximadament, de 7 minuts.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

I. INFORMACIÓ GENERAL:

Període de realització de l'intercanvi:

II. SATISFACCIÓ AMB LA UNIVERSITAT JAUME I (UJI):

Satisfacció amb els següents aspectes relacionats amb l'UJI:

(1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a NS/NC

Localització del campus de l'UJI

Seguretat en el campus

Oci i esports en el campus

Organització administrativa de la Universitat

Qualitat acadèmica de les assignatures

Nombre d'assignatures que reconeix la teua
Universitat

Cursos d'espanyol com a llengua estrangera

Oferta d'assignatures en anglès

Informació web del programa acadèmic
(http://lleu.uji.es)

Qualitat del professorat

Relació amb el professorat

Qualitat de les aules, laboratoris i equips

Accés a la biblioteca i al material d'estudi

Accés a Internet, ordinadors, connexió wifi, etc.

Integració amb l'estudiantat local

Programa d'orientació i oci oferit per l'ORI

Grau d'internacionalització (nombre d'alumnat
estranger ...)

Satisfacció global amb l'UJI:
 (1) Molt

insatisfet/a
 (2) Un poc

insatifet/a
 (3) Indiferent  (4) Un poc

satisfet/a
 (5) Molt

satisfet/a
 NS/NC

Enquestes https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22810?p_enc_id=261&p_s...
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III. SATISFACCIÓ AMB LA CIUTAT DE CASTELLÒ DE LA PLANA:

Satisfacció amb els següents aspectes relacionats amb la ciutat de Castelló de la Plana:

(1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a

NS/NC

Cost de la vida

Allotjament

Transport fins a l'UJI

Qualitat de vida

Seguretat en la ciutat

Satisfacció global amb la ciutat de Castellò de la Plana:
 (1) Molt

insatisfet/a
 (2) Un poc

insatisfet/a  (3) Indiferent
 (4) Un poc

satisfet/a
 (5) Molt

satisfet/a
 NS/NC

IV. SATISFACCIÓ AMB L'OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS (ORI):

Satisfacció amb els següents aspectes relacionats amb l'ORI:

(1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a NS/NC

Informació rebuda abans de l'estada

Informació rebuda durant l'estada

Reunions informatives

Programa d'activitats (excursions, visites, etc.)

Resolució de problemes

Ajuda amb la documentació i matrícula

Pàgina web incoming.uji.es

Satisfacció amb els següents programes de l'ORI:

(1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a

NS/NC

Programa de radio El Món a l'UJI

Programa de mentors i mentees

Intercanvia't ORI en Facebook

Videoexperiències d'estudiants d'intercanvi UJI x
Mon

Presentació cultural de països

Iglu contracte d'estudis

Activitats culturals (cicle de cine, curs de cuina, ...)

Satisfacció global amb l'Oficina de Relacions Internacionals:
 (1) Molt

insatisfet/a
 (2) Un poc

insatisfet/a
 (3) Indiferent

 (4) Un poc
satisfet/a

 (5) Molt
satisfet/a

 NS/NC

V. SATISFACCIÓ AMB EL TUTOR O TUTORA ASSIGNAT A LA UNIVERSITAT JAUME I:

Satisfacció amb els següents aspectes relacionats amb el tutor o tutora assignat a l'UJI:

(1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a

NS/NC

Ajuda proporcionada pel tutor o tutora UJI abans
d'arribar a la Universitat

Ajuda proporcionada pel tutor o tutora UJI durant
l'estada a la Universitat

Satisfacció global amb el tutor o tutora assignat:
 (1) Molt

insatisfet/a
 (2) Un poc

insatisfet/a  (3) Indiferent
 (4) Un poc

satisfet/a
 (5) Molt

satisfet/a
 NS/NC

Enquestes https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22810?p_enc_id=261&p_s...
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VI. SATISFACCIÓ GLOBAL:

Satisfacció global amb els següents aspectes:

(1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un poc
satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a

NS/NC

Satisfacció amb la teua experiència d'intercanvi

Satisfacció amb l'aprenentatge acadèmic obtingut

Satisfacció amb la informació que sobre l'UJI vas
rebre a la teua universitat d'origen

En quin grau recomanaries la Universitat Jaume I als companys de la teua universitat d'origen?:
(1) Gens recomanable
(2) Poc recomanable
(3) Indiferent
(4) Molt recomanable
(5) Totalment recomanable
NS/NC

Pots fer els comentaris rellevants que consideres oportuns:

Polseu "Envia" si heu acabat d'emplenar l'enquesta.
Ja no podreu modificar-la.
Polseu "Guarda sense enviar" si voleu que els canvis
que heu fet es guarden i voleu continuar emplenant
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

Enquestes https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji22810?p_enc_id=261&p_s...
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RELACIÓ DE COMENTARIS REALITZATS PER L’ESTUDIANTAT 
ENTRANT D’INTERCANVI PER MOTIU D’ESTUDIS, CURS 2017-18 

 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS 

� GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

INSA Lyon (França) • Thank you very much for this year! 

� GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

Sejong University (República de Corea del 
Sud) 

• Thank you for ORI staff. I really appreciate for your kindness. 

� GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (Alemanya) 

• The courses in spanish were pretty hard, especially the exams. 
I was completely overwhelmed with my spanish level A2, 
especially you need specific vocabulary. 
It was really hard to get contact to classmates because they 
were very closed and they did not speak to me. Thats why I 
spent my time mostly with international students. I was the 
only international students in my subjects (Chemical 
engineering, chemistry). I wish I would have more classmates 
as friends. 
My mentor was very very helpful, not only for organisatory 
things and contracts but also as tandem partner and friend. 
My academic tutor was nice but a little bit chaotic and did not 
really know how to help me. 

 We did not get any information about the prices and food 
opportunities at the UJI. 

� MASTER UNIVERSITARI EN CIÈNCIA, TECNOLOGIA I APLICACIONS DELS MATERIALS 
CERÀMICS: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg (Alemanya) 

• Thanks to the ORI for helping with all the questions at the 
beginning! 
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FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES 

� GRAU EN ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

HAN University of Applied Sciences (Països 
Baixos) 

• I believe the UJI is a university that offers (foreign) students 
to follow courses in such way that they get to learn specific 
information and how to communicate with one-another 
efficiently. 

• In the city itself there were not many things that I could do. I 
was bored. 

Università  Carlo Cattaneo (Itàlia) • It was a beautiful opportunity and experience. Everything 
work perfect in my opinion at UJI. 

Technische Universität zu Braunschweig 
(Alemanya) 

• I really liked it here. Thanks for the nice semester! 

� GRAU EN TURISME: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

Università degli Studi di Sassari (Itàlia) • It was a fantastic experience, and I recommend it in my 
university. 

• It was a very good experience, I recommended it in my 
university. 
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FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS 

� GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

Università degli Studi di Verona (Itàlia) • I think that the Erasmus project is very organised and they 
care about their students. This is the best experience I had.  

� GRAU EN PERIODISME: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

Panteion University of Social and Political 
Sciences (Grècia) 

• Castello and UJI are great but there is always space for 
improvement. I had a great time here and Thank you for that. 

� GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

Panteion University of Social and Political 
Sciences (Grècia) 

• The UJI ESN never returned some money (15,15 euros) that I 
had given for an arranged event at Benicassim no matter how 
many times I asked them too, despite the fact that I needed it 
and that they had promised from the start to return. 

HAN University of Applied Sciences  (Països 
Baixos) 

• I feel as if my home university (HAN) should truly consider and 
plan out which students they send to UJI. The international 
office at UJI, everyone is friendly and very helpful, but many 
teachers do not share these same values towards the Erasmus 
students. 

� GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

KU Leuven (Bèlgica) • Special thanks to everyone who works very hard every day to 
make it possible for exchange students to come here! I loved 
my stay in Castellón and I'm very grateful for the experience. 
Thanks, and hopefully see you soon! 

Dublin Institute of Technology (Irlanda) • Excellent university experience! ESN was a huge bonus. Thank 
you for being so accommodating for all of the Erasmus 
students, it makes us feel very welcome! 

� GRAU EN MESTRE O MESTRA D’EDUCACIÓ INFANTIL: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

University of Gdansk (Polònia) • All professors and teachers are very helpful and kind, but for 
international students who knows only English it is quite 
difficult sometimes to communicate or get some information. 
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

� GRAU EN INFERMERIA: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

Università  degli Studi di Padova “II Bo” 
(Itàlia) 

• Yo soy muy satisfecha de mi experencia en la UJI y la 
recomendo a todos los estudiantes que tienen que eligir una 
ciudad donde hacer su Erasmus  

� GRAU EN PSICOLOGIA: 

INSTITUCIÓ D’ORIGEN COMENTARI 

Universidad Autónoma del Estado de 
México (Mèxic) 

• Mi  estancia en la UJI fue demasiado satisfactoria en todo 
aspecto, pero el alumno que se me fue asignado como tutor 
solo se puso en contacto una vez conmigo y no volví a saber 
de ella, eso no me agradó ya que tenía demasiadas dudas y la 
chica  que se suponía debería ser mi tutora no tuvo la molestia 
de ponerse en contacto conmigo en ningún momento 
después del primer contacto. 

 


	informev1_entrantes_07feb19
	enc261_valenciano_18ene19
	comentarios_informe_entrantes_29may18

