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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 establit per l’Agència Erasmus.

- Aplicació en paper de les enquestes.

- 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 externa 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 l’estudiantat ixent d’intercanvi per motiu d’estudis.
- Qüestionari per a l’estudiantat entrant d’intercanvi.

- Qüestionari per a coordinadors i coordinadores d’intercanvi.

- Qüestionari per a tutors i tutores d’intercanvi.

• Curs 2014-15: entra en funcionament la recollida d’informació amb el «Qüestionari per a

l’estudiantat ixent d’intercanvi per motiu d’estudis».

• 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, de l’estudiantat ixent 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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1. INTRODUCCIÓ

Relació de l’enquesta amb processos de mesurament d’indicadors:

La Carta de serveis de l’ORI recull, en l’apartat Indicadors, entre altres, el següent

indicador:

• Satisfacció dels usuaris i usuàries amb l’ORI en relació a la gestió

administrativa d’estudiantat ixent 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 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.
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� Conèixer la satisfacció de l’estudiantat ixent amb la institució de
destinació.

� Conèixer la satisfacció de l’estudiantat ixent amb la ciutat de
destinació.

� Conèixer la satisfacció de l’estudiantat ixent amb el tutor o tutora o
coordinador o coordinadora assignat.

� Conèixer la satisfacció de l’estudiantat ixent amb l’ORI.

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

� Respondre a les necessitats d'informació dels processos de
renovació de l’acreditació dels títols.

2. OBJECTIUS
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SATISFACCIÓ GENERAL

• 1 ítem amb 3 aspectes generals, mesurats en escala tipus Likert de 5 punts.

• 2 ítems en escales verbals.

• 1 ítem amb preguntes obertes.

3. METODOLOGIA: Qüestionari

El qüestionari té un total de 23 ítems repartits en els blocs següents:
INFORMACIÓ PERSONAL

• 2 ítems amb preguntes obertes.

• 3 ítems amb preguntes de classificació.

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ

• 1 ítem amb 18 aspectes relacionats amb la institució, mesurats en escala tipus Likert de 5 punts.

• 1 ítem de valoració general, mesurat en escala de tipus Likert de 5 punts.

CIUTAT DE DESTINACIÓ

• 1 ítem amb 5 aspectes relacionats amb la ciutat, mesurats en escala tipus Likert de 5 punts.

• 1 ítem de valoració general, mesurat en escala de tipus Likert de 5 punts.

OFICINA DE RELACIONS INTERNACIONALS DE L’UJI

• 2 ítems amb 5 aspectes cadascú, relacionats amb l’ORI, mesurats en escala tipus Likert de 5 punts.

• 1 ítem de valoració general, mesurat en escala tipus Likert de 5 punts.

TUTOR O TUTORA ASSIGNAT

• 2 ítems amb 4 i 2 aspectes, respectivament, relacionats amb el tutor/a, mesurats en escala tipus Likert

de 5 punts, el primer, i en escala dicotòmica, el segon.

• 1 ítem de valoració general, mesurat en escala tipus Likert de 5 punts.

COORDINADOR O COORDINADORA ASSIGNAT

• 1 ítem amb 2 aspectes relacionats amb el coordinador/a, mesurats en escala tipus Likert de 5 punts.

• 1 ítem de valoració general, mesurat en escala tipus Likert de 5 punts.
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3. METODOLOGIA: Qüestionari

Altres característiques del qüestionari:

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

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

Molt 
insatisfet/a

Gens 
recomanable

Un poc 
insatisfet/a

Poc 
recomanable

Indiferent

Un poc 
satisfet/a

Molt 
recomanable

Molt satisfet/a

Totalment 
recomanable

Novetat del qüestionari per al curs 2017-18:

� Inclusió de l’ítem per a conèixer la satisfacció de l’estudiantat usuari de Housing

anywhere com a forma de contractar l’allotjament en la ciutat de destinació.
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3. METODOLOGIA: Fitxa tècnica

Població: 406 estudiants i estudiantes

Mostra: 391 respostes (96,31% de la població)

Índex de fiabilitat: 100%

Error mostral: ± 5%

Data de realització: gener–octubre 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 = 1)
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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 

«títol cursat a l’UJI»:

TÍTOL (pvalue = 1)
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Programa Població Mostra

Doble títol internacional 13 13

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 

«programa d’intercanvi»:

PROGRAMA (pvalue = 0,997)
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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 = 0,774)

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

3. METODOLOGIA: Població i mostra
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3. METODOLOGIA: Població i mostra

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

4. RESULTATS: Satisfacció general
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4. RESULTATS: Satisfacció general

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior

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

4. RESULTATS: Satisfacció general

** 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: Satisfacció general

**

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

**
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4. RESULTATS: Satisfacció amb la institució de destinació

Satisfacció 
general amb la 
institució de 
destinació

4,30

Valoracions més altes ≥ 4,22 (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 la institució de destinació

*

* Es mostren diferències 
significatives amb un 
nivell de probabilitat del 
95% (p=0,05)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb la institució de destinació

GENS 
RECOMANABLE

POC 
RECOMANABLE INDIFERENT MOLT 

RECOMANABLE
TOTALMENT 

RECOMANABLE

Grau mitjà de recomanació de la 
Universitat de destinació

Mitjana de 4,27
No es mostren diferències 

significatives amb la 
valoració realitzada durant 

el curs anterior

X
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4. RESULTATS: Satisfacció amb la ciutat de destinació

Satisfacció 
general amb la 

ciutat de 
destinació

4,62

Valoracions més altes ≥ 4,48(mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,65 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb la ciutat de destinació

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior
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4. RESULTATS: Satisfacció amb la ciutat de destinació

MOLT 
INSATISFET/A

UN POC 
INSATISFET/A INDIFERENT UN POC 

SATISFET/A
MOLT   

SATISFET/A

Grau mitjà de satisfacció 
amb Housing anywhere

Mitjana de 3,61

X
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4. RESULTATS: Satisfacció amb l’ORI

Satisfacció 
general amb 

l’ORI
4,09

Valoracions més altes ≥ 4,18 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,95 (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 95% (p=0,05)

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

4. RESULTATS: Satisfacció amb l’ORI

Valoracions més altes ≥ 3,75 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,46 (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 IXENT, curs 2017-18 (diap. 30)

4. RESULTATS: Satisfacció amb el tutor/a

Satisfacció 
general amb el 
tutor o tutora 

assignat 
4,19

Valoracions més altes ≥ 4,22 (mitjana dels ítems + ½ desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,94 (mitjana dels ítems – ½ desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb el tutor/a

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

* *
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4. RESULTATS: Satisfacció amb el tutor/a
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4. RESULTATS: Satisfacció amb el coordinador/a

Satisfacció 
general amb el 
coordinador o 
coordinadora 

assignat 
4,09

Valoracions més altes ≥ 3,99 (mitjana dels ítems + ½ desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,99 (mitjana dels ítems – ½ desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb el coordinador/a

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior
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4. RESULTATS: Altres aspectes generals

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

4. RESULTATS: Altres aspectes generals

Altres idiomes que l’estudiantat diu haver aprés (entre parèntesis apareix la freqüència amb què 

l’estudiantat ha citat l’esmenat idioma): • Polonès (8)

• Holandès (5)

• Català (3)

• Coreà (3)

• Txec (3)

• Xinès (2)

• Japonès (1)

• Gallec (1)

• Grec (1)

• Romanès (1)
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4. RESULTATS: Altres aspectes generals

CAP RELACIÓ MOLT POCA 
RELACIÓ POCA RELACIÓ BASTANT RELACIÓ MOLTA RELACIÓ

Grau mitjà de relació dels estudis 
de destinació amb els estudis a 

l’UJI

Mitjana de 4,21
No es mostren diferències 

significatives amb la 
valoració realitzada durant 

el curs anterior

X
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4. RESULTATS: Comentaris

� Els comentaris, classificats per títol i per institució de destinació ...

• ... 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;

• ... han estat enviats a cadascú dels títols mitjançant el GPP i es

puguen consultar en les seues pàgines web;

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

� El nombre total de comentaris ha estat de 95 repartits entre 25 títols.
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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)

**

ESTUDIANTAT IXENT, curs 2017-18 (diap. 40)

6. CONCLUSIONS

� La satisfacció general de l’estudiantat ixent d’intercanvi és, en tots els aspectes analitzats, superior-alta

(totes les valoracions superen el punt mitjà de l’escala, situat en 3), i es mostren millores significatives

respecte del curs anterior (curs 16-17) en 3 dels 8 aspectes generals analitzat:

• En quant al tutor o tutora assignat (de mitjana 3,99 per al curs 16-17 es passa a mitjana de 4,19 en el

curs 17-18).

• En quant al coordinador o coordinadora assignat (de mitjana 3,93 per al curs 16-17 es passa a mitjana

4,09 en el curs 17-18).

• En quant a la satisfacció general amb l’UJI (de mitjana 4,14 en el curs 16-17 es passa a mitjana de

4,24 en el curs 17-18).

Per sexes, indicar que les dones estan significativament més satisfetes que els homes respecte a la institució

de destinació (mitjana de 4,44 i 4,16 respectivament) i respecte a l’aprenentatge acadèmic obtingut (mitjana

de 4,41 i 4,24 respectivament).

� Sobre la institució de destinació (mitjana de 4,30), amb una mitjana superior a la mitjana del curs 16-17

però sense mostrar diferències significatives, l’estudiantat destaca aspectes positius com ara:

• La seguretat al campus (mitjana de 4,39).

• El grau d’internacionalització (mitjana de 4,25).

• L’accés a Internet, ordinadors, connexió wifi, etc (mitjana 4,22).

D’altra banda també cal indicar que assenyalen com aspectes més negatius els mateixos que el curs anterior:

• La integració amb l’estudiantat local (mitjana de 3,74).

• La informació web del programa acadèmic (mitjana de 3,67).

• L’organització administrativa de la Universitat (mitjana 3,61).

A més, cal assenyalar la presència de valoracions, significativament més altes en el present curs respecte del

curs 16-17, en l’ítem sobre accés a la biblioteca i al material d’estudi.
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6. CONCLUSIONS
Per últim, respecte a la institució de destinació, cal indicar que el 84,39% de les persones enquestades

assenyalen que la Universitat de destinació triada és molt o totalment recomanable (la qual cosa supera el

percentatge de persones que així van opinar durant el curs 2016-5-17). I el grau mitjà de recomanació de la

institució de destinació es situa en un 4,27 sobre 5 sense mostrar diferències significatives amb el curs

anterior.

� Quant a la ciutat de destinació, tots els aspectes valorats es troben per sota de la satisfacció general amb la

ciutat (mitjana de 4,62). Aquesta mitjana és lleugerament superior a la mitjana del curs 16-17 però sense

mostrar diferències significatives i cal assenyalar que l’aspecte millor valorat fa referència a:

• La qualitat de vida (mitjana de 4,49), la valoració del qual millora lleugerament respecte del curs

anterior però sense mostrar diferències significatives.

Davant de l’aspecte amb valoracions més baixes que és:

• El cost de la vida (mitjana de 3,51), també lleugerament millor valorat que en el curs anterior però

sense la presència de diferències significatives.

Per últim assenyalar que la valoració de Housing anywhere, com a forma de trobar allotjament, es valorat

amb una mitjana de 3,61 pel total d’estudiantat que diu haver-ho utilitzat (el 7,93% de la mostra

d’estudiantat ixent).

� La valoració que l’estudiantat ixent realitza de l’ORI durant el curs 17-18 és de 4,09 millorant lleugerament

l’aconseguida durant el curs anterior encara que sense mostrar diferències significatives.

L’aspecte millor valorat es refereix a l’assistència amb la documentació (migjana de 4,19), indicant els

anàlisis la presència d’una millora significativa en les valoracions respecte a les aconseguides en el curs

anterior.

Pel que fa als aspectes amb valoracions més baixes, igual com va ocórrer el curs anterior, hi trobem la

pàgina web de l’ORI (mitjana de 3,88).

D’altra banda, la valoració dels programes realitzats des de l’Oficina oscil·len entre la mitjana de 3,81,

obtinguda per la «Presentació cultural de països realitzada per alumnat estranger» i la mitjana de 3,42 del

programa «Videoexperiències d’estudiantat d’intercanvi UJI x Món».
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6. CONCLUSIONS

� En relació al tutor o tutora assignat a l’estudiantat, amb una satisfacció general de 4,19, es mostra una

millora significativa respecte a la valoració del curs anterior. Així, l'aspecte millor valorat es refereix al

contracte final (mitjana de 4,33) mentre que el pitjor valorat és el que fa referència al coneixement que té dels

programes acadèmics de les universitats de destinació (mitjana de 3,78).

En tots els ítems es presenten valoracions més altes que el curs anterior però cal destacar la millora

significativa que es produeix respecte a la satisfacció amb el contracte final i amb l’accessibilitat del tutor o

tutora.

Per últim cal indicar que:

• El 93,4% de l’estudiantat enquestat indica que el tutor/a assignat realitza el contracte d’estudis abans

de l’inici de l’estada (una quantitat d’estudiantat lleugerament inferior que en el curs 16-17).

• El 95,7% de l’estudiantat enquestat indica que el tutor/a assignat realitza les modificacions del

contracte d’estudis a temps (una quantitat d’estudiantat lleugerament superior que en el curs 16-17).

� En relació al coordinador o coordinadora assignat a l’estudiantat, amb una satisfacció general de 4,09

significativament superior a l’assolida el curs anterior, l’aspecte millor valorat fa referencia a la utilitat de les

reunions informatives (mitjana de 4,07) mentre que el pitjor valorat és el que fa referencia a la informació de

la coordinació d’intercanvi en l’IGLU (assignatures de destinació) amb una mitjana de 3,91.

� 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 2014-15
Donar a conèixer als i les participants en el procés el present informe, mitjançant un missatge electrònic dirigit a
tota la població seleccionada, enviat una vegada que l’informe s’haja difós a través de la pàgina web de la
Universitat.

Donat que l'administració de l’enquesta no es fa des de l'aplicació informàtica d’enquestes, sinó des de la pròpia pàgina

web de l’ORI, no compten amb dades de la població i, per tant, no es pot portar a terme l’enviament d’un missatge

electrònic als participants en un programa d’intercanvi. No obstant això, la informació es fa a tota la població d’estudiantat

de l’UJI mitjançant l’enviament d’un missatge electrònic al compte “alumni”.

FET

7. MILLORA CONTÍNUA: Estat de les PM anteriors

Propostes derivades de l’informe del curs 2015-16
En els informes per títol que s’obtenen de manera automàtica des de l’aplicació informàtica, incloure-hi, junt amb
els comentaris dels enquestats i enquestades, la Universitat de destinació que els ha generat, perquè arriben com
més aviat millor, als coordinadors i coordinadores de mobilitat dels títols (proposta de l’ORI).

Per al curs 2017-18, l’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 38, 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 de destinació, són penjants, en

format PDF en el GPP i poden ser consultats des de la pàgina web del títol.

FET

ESTUDIANTAT IXENT, curs 2017-18 (diap. 44)

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

20/02/2019 Direcció de l’Oficina de Relacions Internacionals

--/--/---- Pàgina web de l’OPAQ

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

ESTUDIANTAT IXENT, curs 2017-18 (diap. 46)
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10. ANNEXOS

QÜESTIONARI PER A
L’ESTUDIANTAT IXENT D’INTERCANVI

PER MOTIU D’ESTUDIS

Versió en valencià – Versió en castellà



IGLU@
Enquestes desconnecteu-vos paredes

Imprimir Tancar

Qüestionari per a ESTUDIANTS IXENTS D'INTERCANVI per motiu d'estudis
L'objectiu principal d'aquesta enquesta és conèixer la satisfacció dels estudiants eixents, cap a altres universitats, 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 15 minuts.

Et recordem que és obligatori contestar l'enquesta i que serveix per a justificació de l'ajuda final.

MOLTES GRÀCIES PER LA TEUA COL·LABORACIÓ.

I. INFORMACIÓ GENERAL:

Període de realització de l'intercanvi:

Indica el nom dels estudis que has realitzat en la institució de destinació o, almenys, la facultat:

Indica el nivell dels estudis realitzats en la institució de destinació:

Indica quin nivell de l'idioma creus haver aconseguit durant la teua estada en la universitat de destinació (únicament l'idioma/es
principal/s). Per favor, no contesteu si el vostre destí de mobilitat ha sigut Europa, Espanya o un país hispanoparlant:

A1 inicial A2
elemental B1 mitjà B2 mitjà alt C1

avançat C2 domini NS/NC

Anglès
Francès
Alemany
Italià
Portuguès
Un altre idioma

Si has marcat l'opció Un altre idioma, indica de quin idioma es tracta:

II. SATISFACCIÓ AMB LA INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ:

Satisfacció amb els següents aspectes relacionats amb la universitat de destinació:
(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=308&p_s...
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Localització del campus de destinació
Seguretat en el campus
Oci i esports en el campus
Organització administrativa de la Universitat
Qualitat acadèmica de les assignatures
Nombre d'assignatures en destinació que reconeix
l'UJI
Cursos d'idiomes del país
Oferta d'assignatures en anglès
Informació web del programa acadèmic
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 wi-fi, etc.
Integració amb els estudiants locals
Programa d'orientació i oci oferit per l'oficina
internacional de destinació
Grau d'internacionalització (nombre d'alumnes
estrangers ...)
Oficina internacional de la universitat de destinació

Satisfacció global amb la institució de destinació:
 (1) Molt

insatisfet/a
 (2) Un poc

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

 (5) Molt
satisfet/a  NS/NC

III. SATISFACCIÓ AMB LA CIUTAT DE DESTINACIÓ:

Satisfacció amb els següents aspectes relacionats amb la ciutat de destinació:
(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 la universitat
Qualitat de vida
Seguretat en la ciutat

Si heu contractat l'allotjament a través de Housing anywhere, indiqueu el vostre grau de satisfacció:
 (1) Molt

insatisfet/a
 (2) Un poc

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

 (5) Molt
satisfet/a  NS/NC

Satisfacció global amb la ciutat de destinació:
 (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) DE L'UJI:

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

Reunió informativa del programa abans de l'eixida
Informació durant l'estada
Resolució de problemes
Ajuda amb la documentació
Pàgina web de l'ORI
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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

Intercanviat ORI en Facebook
Videoexperiencies d'estudiants d'intercanvi UJI x
Mon

Presentació cultural de països realitzada per
alumnes estrangers

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:

Satisfacció amb el següents aspectes relacionats 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

Amb el contracte final
Amb el coneixement que té el tutor o tutora dels
programes acadèmics de les universitats de
destinació
Accessibilitat del tutor o tutora

Sí No
El tutor o tutora ha realitzat el contracte d'estudis abans de l'inici de l'estada:
El tutor o tutora ha realitzat les modificacions del contracte d'estudis dins del termini establert:

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

VI. SATISFACCIÓ AMB EL COORDINADOR, O COORDINADORA, ASSIGNAT:

Satisfacció amb el següents aspectes relacionats amb el coordinador, o coordinadora, assignat:

(1) Molt
insatisfet/a

(2) Un poc
insatisfet/a

(3)
Indiferent

(4) Un
poco

satisfet/a

(5) Molt
satisfet/a NS/NC

Utilitat de les reunions informatives del coordinador
o coordinadora
Informació de la coordinació d'intercanvi en l'Iglu
(assignatures de destinació)

Satisfacció global amb el coordinador, o coordinadora, assignat:
 (1) Molt

insatisfet/a
 (2) Un poc

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

 (5) Molt
satisfet/a  NS/NC

VII. 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 global amb la teua experiència
d'intercanvi
Satisfacció global amb l'aprenentatge acadèmic
obtingut
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Satisfacció global amb l'UJI

En quin grau recomanaries la universitat de destinació?
 Gens

recomanable
 Poc

recomanable  Indiferent  Molt
recomanable

 Totalment
recomanable  NS/NC

Quina relació tenen els estudis de destinació amb els estudis del teu títol a l'UJI?:
 Cap relació  Molt poca relació  Poca relació  Bastant relació  Molta relació  NS/NC

Qualsevol comentari rellevant que puga ser útil per a futurs alumnes:

Polseu "Envia" si heu acabat d'emplenar l'enquesta.
Ja no podreu modificar-la.
Polseu "Completa i envia" si voleu que les respostes
que falten es contesten amb l'opció per defete (ns/nc) i
s'envie. Ja no podreu modificar-la.

Informació i consultes: bústia de suggeriments | Política general de protecció de dades

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
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RELACIÓ DE COMENTARIS REALITZATS PER L’ESTUDIANTAT IXENT D’INTERCANVI 

PER MOTIU D’ESTUDIS, CURSO 2017-18 

 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS 

� GRAU EN DISSENY I DESENVOLUPAMENT DE VIDEOJOCS: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Shawnee State University (Estats Units) • Lo recomendaría dentro de la circunstancia de que el grado 
de Videojuegos es muy bueno en Shawnee. Por lo demás 
habría que pensárselo especialmente por la ciudad. Es un 
sitio muy muy pequeño y sin nada que hacer realmente. 

Saxion University of Applied Sciences 
(Països Baixos) 

• Mirad cosas con tiempo porque mi tutor no tenía ni idea de 
nada y su ayuda fue inexistente. 

� GRAU EN ENGINYERIA AGROALIMENTARIA I DEL MEDI RURAL: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Haute Ecole Charlemagne (Bèlgica) • Es una experiencia increíble y totalmente recomendable. 
Como único punto (muy) negativo: la ayuda económica. Es 
vergonzoso que no llegue ni para pagar la mensualidad del 
alojamiento, en mi opinión debería ser lo mínimo. 

� GRAU EN ENGINYERIA EN DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTES: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Universidad Politécnica de Madrid 
(Espanya) 

• La estancia ha sido muy agradable y he aprendido muchísimo 
sobre otros puntos de las asignaturas. 

Politecnico di Torino (Itàlia) • Nuestro tutor de la UJI no tenía ni idea, y nuestro tutor de 
Torino no nos hacía caso nunca, era imposible contactar con 
él. 
Si es posible no ir a Mirafiori mejor, porque esta lejísimos, y 
nunca cogerse la asignatura de Product Quality Design, es 
muy difícil aprobar y no tiene nada que ver con el grado. 

Universidad Tecnológica Metropolitana 
(Xile) 

• Hay tutores en la UJI que más que hacer estorban, la UJI 
debería tener más información y control de quién ponen de 
tutor y lo que hace. 
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� GRAU EN ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Vsb Technical University of Ostrava 
(República Txeca) 

• Que no os de miedo salir de tu zona de confort que hay que 
salir y experimentar. 

INSA Lyon (França) • La tutora no tenia ningun coneixement sobre el 
funcionament de les assignatures de la Universitat de 
destinació. Vaig haver d'apanyar-me-les jo sol per a descobrir 
quines assignatures podia escollir una vegada vaig arribar a 
la universitat de destí. 

• Haber tenido la oportunidad de cursar dos años en el INSA 
Lyon ha sido una experiencia maravillosa que recomiendo a 
todo el mundo y por la cual estoy muy agradecido a la UJI. 
Sin embargo, me parece fatal e incoherente el hecho de no 
poder hacer el TFG sobre un tema relacionado a la formación 
recibida en Francia durante los dos últimos años. 

� GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

INSA Toulouse (França) • Tener en cuenta que la única ayuda que tendréis por parte 
de la UJI es la del coordinador y la ORI. Si hacéis las prácticas 
externas con el INSA pensad que el tutor que os asignen de 
la UJI os va a ayudar de una manera bastante deficiente bajo 
mi punto de vista 

Politechnika Opolska (Polònia) • Hi ha que viure'l. 

Technical University of Lodz (Polònia) • La experiencia en Lodz depende mucho de los profesores que 
te toquen, la mayoría son aceptables y se comportan 
correctamente. Evitar dos profesores sobretodo, dado su 
desprecio hacia los alumnos y especialmente hacia los 
erasmus: Radoslaw Mania (Basic Mechanical Engineering) 
Muchos problemas con él y no nos ha reportado ninguna 
solución, desprecio en general hacia los estudiantes. Inviable 
aprobar esa asignatura, y Marcin Kamiski (Strength of 
Materials), prejudzga a los ERASMUS y no nos tiene bien 
vistos, se puede hablar con él y si estudias apruebas.. 

Universität Stuttgart (Alemanya) • Es bastante probable suspender al cursar asignaturas en 
alemán si tu nivel no es alto. Pero de esta forma se aprende 
el idioma con rapidez. 

� GRAU EN QUÍMICA: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

University of Bath (Regne Unit) • Les places definitives d'Erasmus van ser assignades molt tard, 
i a causa d'això, no vaig poder accedir a la residència de la 
universitat i vaig tindre molts problemes en trobar 
allotjament. 
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� GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Sejong University (República de Corea del 
Sud) 

• Las asignaturas facilitadas en un principio para el primer 
borrador, no tenían nada que ver con las que se ofertaban 
posteriormente, así como el idioma impartido, ni ellos 
mismos una vez empezadas las clases lo sabían, me trajo 
mucho problemas y cambios de horarios. 

Silesian University of Technology -
Politechnika Slaska- (Polònia) 

• La universidad os da muchas facilidades para poder cuadrar 
los horarios y realizar los cursos necesarios. 

Università degli studi di Bologna (Itàlia) • És una experiència inoblidable, Bolonya es una passada, 
ONCE ERASMUS ALWAYS ERASMUS. 

� GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Via University College (Dinamarca) • El tutor es una peça importantíssima al fer una estada 
d'intercanvi, però en el meu cas, no ha ajudat. S'ha limitat a 
fer el estrictament necessari, aportant poques i males 
solucions. 

� GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

INSA Toulouse (França) • En relació en el doble diploma entre l'UJI i el INSA faria falta 
tindre molta mes informació i un poc de ajuda per part de la 
universitat per a esclarir el procés de entrada en el INSA. 
Nosaltres hem tingut que apanyar-nos com hem pogut, a 
trompicons i enviant mil correus al INSA, buscant per 
internet i ficant-nos en contacte amb estudiants de anys 
anteriors per poder arribar fer correctament tots els tràmits. 
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FACULTAT DE CIÈNCIES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES 

� GRAU EN ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES I MÀRQUETING: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Marshall University (Estats Units) • Lo malo de la ciudad en donde está la universidad es que está 
muy lejos de ciudades grandes o de cosas turísticas. 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
(Indonèsia) 

• Se necesitaría tener un más información de cómo funcionan 
las cosas allí, para facilitar la estancia. En plan un curso de 
orientación o algo así explicando cómo es la vida en 
Indonesia. 

Athlone Institute of Technology (Irlanda) • Recomendable llevar vehículo para año entero. 
Residencia Croi Oige, no ir a Wellmount. 

� GRAU EN DRET: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

University of West Bohemia (República 
Txeca) 

• Es una gran opción para hacer la movilidad, la facultad de 
derecho está en el centro de la ciudad (Pilsen), los 
dormitorios desgraciadamente son pésimos. El trato recibido 
por profesores en la universidad es magnífico, siempre te 
ayudan e intenta ponerte todas las facilidades. 

Universidade de Santiago de Compostela 
(Espanya) 

• Bonita experiencia y clases super entretenidas, con buen 
nivel. 

Universidad de Málaga (Espanya) • Creo que se complican demasiado las cosas, vamos a una 
ciudad nueva, sin tener idea de nada y empiezan a surgir 
problemas y tardan mucho en resolverlos o nos pasan de 
unos a otros … La experiencia una pasa, con el resto de 
compañeros SICUE de otras universidades y Málaga 
increíble!!! A nivel académico, desastre. 

University Of the  West of Scotland (Regne 
Unit) 

• L'exigència acadèmica d'aquesta universitat és molt alta en 
comparació amb altres estudis en altres universitats. 

University of Social Sciences and 
Humanities (Polònia) 

• Que la universitat de destí no ofereix el grau en Dret, que és 
el grau que estic cursant a l'UJI, per tant no recomane la 
universitat de destí per als que estiguen fent Dret. 

� GRAU EN TURISME: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

UC Leuven LImburg (Bèlgica) • Fer menció de les taxes que es paguen per dues assignatures 
obligatòries 

Universitat d' Alacant (Espanya) • Llegar a relacionarte con los compañeros es algo difícil, 
porque al tener sus grupos, no se relacionan mucho con la 
gente nueva que llega. 
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� GRAU EN FINANCES I COMPTABILITAT: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Universidad Complutense de Madrid 
(Espanya) 

• Creo que deberíamos impulsar más este tipo de estancias ya 
que son muy enriquecedoras tanto a nivel personal como 
profesional. 

� GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Universidad de Granada (Espanya) • El único aspecto negativo es la poca realización de 
actividades prácticas en horario de clase. Gran oferta cultural 
y académica conferencias de alto nivel y muchas alternativas 
de formación vinculadas a la propia universidad. 

• Bonita experiencia que merece la pena vivir 

Università degli Studi di Perugia (Itàlia) • Perugia es recomendable cien por cien, todo son facilidades 
y se vive muy bien. 

Universidad Mayor de Chile (Xile) • Es una experiencia totalmente recomendable y una 
oportunidad que no se puede dejar pasar, animo 
personalmente a todo el mundo a que viva esta experiencia 
increíble. 

� GRAU EN GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Universidad de Málaga (Espanya) • Considero que la docencia está mucho más cercana en la UJI 
que en la Universidad de Málaga, además que también he 
tenido la sensación de que la UJI es mucho más exigente en 
cuanto a exámenes y demás pruebas de evaluación. También 
que al no ser alumnos ERASMUS sino SICUE te tienen algo 
más olvidado, no hay tantas actividades organizadas para 
nosotros ni tanta atención. Por lo demás, la ciudad y la 
experiencia muy recomendable. 

Universidad Diego Portales (Xile) • No ir a la facultad de Huachuraba (facultad economía de la 
Universidad Diego Portales) por estar demasiado lejos de la 
ciudad. 
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FACULTAT DE CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS 

� GRAU EN COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Universidade de Vigo (Espanya) • La gente muy amable. Los profesores me han ayudado en 
todo lo que han podido y los compañeros me han tratado 
genial. Una experiencia para repetir. Eso sí, el coordinador de 
allí no ha sido tan amable. No ayuda mucho en cuanto a 
aspectos de papeleo. 

Universidad del País Vasco (Espanya) • Unos días antes de empezar las clases en mi universidad de 
destino nos informaron desde allí a los alumnos SICUE de que 
no podríamos incluir tres de las asignaturas en nuestro 
contrato de estudios. Las tres coincidían con asignaturas 
optativas de la UJI que yo había elegido, por lo que las tuve 
que cambiar por otras optativas que no me interesaban. 
(Pasa porque las optativas son para números reducidos de 
alumnos y tienen preferencia los alumnos de la universidad 
de destino antes que los de intercambio). 

Queen Mary University of London (Regne 
Unit) 

• El trabajo de Isaias ha sido increíble. Ha estado pendiente y 
presente en cada proceso y ha sido una ayuda imprescindible 
para que pudiera hacer la movilidad. ya que la carrera 
cursada en Londres era ligeramente distinta, he encontrado 
un apoyo inmejorable con todos los cambios y problemas 
que me he ido encontrando en cuanto al learning agreement. 
Me parece que ha hecho un trabajo con una dedicación a  
reconocer. 

Maia University Institute (Portugal) • Por lo que he podido saber otras universidades de Oporto 
como, la Católica, la Universidad de Oporto, la Lusofona, etc 
se adecuan más para hacer el grado de Comunicación 
Audiovisual. ISMAI no es la más recomendable. 

Università degli Studi di Teramo (Itàlia) • La universitat de destí (Università degli studi di Teramo)no té 
un grau de Comunicació Audiovisual com nosaltres, tenen un 
grau que es tota una facultat que es diu Scienze della 
comunicazione. Bàsicament el que no m'ha agradat es que 
no he donat gens de part pràctica i més que Comunicació 
Audiovisual he estudiat Economia i Sociologia. 

Universitat Pompeu Fabra (Espanya) • El campus está en Mataró no es Barcelona. Esto se debería 
especificar mucho más. La titulación es mucho más técnica y 
diferente, aun así interesante. 

Fachhochschule Darmstadt (Alemanya) • A nivel académico Motion pictures es de las mejores ofertas. 
Es una carrera muy práctica y te la posibilidad de colaborar 
en producciones de compañeros de muy alta calidad. Sin 
embargo, a nivel burocrático y organizativo son un desastre, 
van a su ritmo, pasan de ti y no son tan profesionales como 
en la UJI. Otro asunto es el tema alojamiento, Darmstadt es 
un lugar que tiene mucha demanda, por ello la universidad 
te asegura una residencia el primer semestre pero a partir de 
los 6 meses te deja sin casa y es muy complicado volver a 
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encontrar alojamiento. Tienes que ir preparado para lo que 
te puedes encontrar allí. 

� GRAU EN ESTUDIS ANGLESOS: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Southern Connecticut State University 
(Estats Units) 

• Mi experiencia ha sido muy buena, pero podría haber sido 
mucho mejor. Mi consejo: haz tus cosas, viaja a donde 
quieras aunque lo hagas solo, y no te dejes llevar por el 
drama creado de tus compañeros de intercambio. ¡Más vale 
solo que mal acompañado! 

University of Southampton (Regne Unit) • El nivell de vida és molt car però val la pena. 

Université de Genève (Suïssa) • La meua universitat es molt recomanable si el que es busca 
es el millorament acadèmic. Per contra, si es busca festa i 
ambient, no es el destí ideal 

� GRAU EN MESTRE O MESTRA D’EDUCACIÓ PRIMARIA: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

University of Gdansk (Polònia) • M'ha agradat molt l'experiència i les assignatures que feia allí 
tenien relació amb la educació però em pareix molt 
malament que la UJI no m'haja deixat fer les practiques allí 
quan se que si que n'hi havien. 

• Tenia por al principi, però ara que he tornat, demanar 
l'Erasmus ha sigut la millor decisió de l'any passat :). 

Universidad de Granada (Espanya) • Los estudios en la UGR son mucho más globalizadores e 
interdisciplinares que los que ofrece la UJI, por lo menos en 
las asignaturas que me he cogido yo este año. He disfrutado 
mucho de la experiencia tanto a nivel personal como 
académico. 

� GRAU EN TRADUCCIÓ I INTERPRETACIÓ: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Université Stendhal (Grenoble III) (França) • En el cas del Grau en Traducció i Interpretació, a la universitat 
de destinació no existeix aquest grau, llavors era difícil trobar 
assignatures que s'ajustaren a les de la UJI. 

 A més, les classes de traducció (del castellà al francès i del 
francès al castellà) estaven impartides en castellà. Per 
suposat, havia assignatures en francès (com civilització, 
història...), però aquestes no tenen cap relació en les 
convalidades. 

 Tot i això, és una experiència totalment recomanable per als 
alumnes perquè els permet descobrir la cultura del país de 
destí i hi ha moltes oportunitats per aprendre la llengua fora 
de la universitat. 

• La Universitat Grenoble Alpes te unes instal·lacions molt 
bones però no tenia el mateix grau que jo curse a Castelló, i 
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només hi havien assignatures soltes de Traducció i 
Interpretació. Però per tot el demés, molt recomanable. 

Universiteit Gent (Bèlgica) • ¡Animeu-vos! 

The University of Oklahoma (Estats Units) • És importantíssim realitzar una estada a un país estranger. 

Université de Strasbourg (França) • L'única cosa que em va parèixer un infern va ser el tema de 
les assignatures. M'hauria agradat que des d'un primer 
moment m'hagueren donat més informació o almenys 
m'hagueren guiat un poc, ja que les assignatures de l'UJI no 
tenien res a veure amb les de Strasbourg. 

University of Surrey (Regne Unit) • No tengáis miedo de contactar a los profesores de la 
Universidad de Surrey para cualquier duda que podáis tener 
con las asignaturas que allí ofrecen, intentad aprovechar lo 
que ofrecen aunque la equivalencia no sea perfecta, no os 
limitéis. Es una universidad que te acogerá con los brazos 
abiertos. Muy recomendable. 

KU Leuven (Bèlgica) • Cal que us mostreu independents i autònoms des del principi 
quant a administració, burocràcia i gestió, ja que per 
experiència pròpia, no he obtingut l'ajuda desitjada ni 
esperada per part de la coordinadora. 

• No obstant, personalment i acadèmicament ha sigut una 
experiència 100% enriquidora. 

� GRAU EN PERIODISME: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Jinan University (Xina) • La calidad de los estudios en Jinan University es más baja que 
en la UJI, al igual que la exigencia de trabajo y esfuerzo.  
Las residencias son bastante viejas pero muy baratas. En 
general en Main Campus todo es un poco viejo. 
Main Campus está en el centro de la ciudad y South Campus 
está a más de una hora en transporte público, bastante 
alejado de todo. 

• Es muy importante descargar una VPN en el móvil y en el 
ordenador antes de salir de España. La UJI puede 
proporcionar una VPN que funciona muy bien. 

University of Lodz (Polònia) • Lodz es una ciudad muy recomendable pero para el ámbito 
de comunicación es bastante pobre. En tema de estudios 
lingüísticos e ingenierías está muy bien. Recomiendo 
encarecidamente que la gente que vaya allí se aloje en la 
residencia BASECAMP. La han abierto este año, es la más 
barata y la mejor. La residencia pública (LUMUMBY) es una 
ruina. 

Università degli Studi di Genova (Itàlia) • En general la Universidad y la vida de Erasmus está muy bien, 
pero en el caso de Periodismo la asignaturas no son para 
nada iguales a las que se imparten en la UJI. En Génova, el 
Grado de Periodismo parece un cúmulo de asignaturas de 
Sociales, Económicas y Políticas. 

• La universidad de Génova es buena, sin embargo, allí no 
existe el grado de Periodismo y se realizan asignaturas de 
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otros grados como Ciencias Políticas para convalidar 
créditos. Si al alumno/a de Periodismo le gustase las teorías 
filosóficas sobre la comunicación esta es, sin duda, una 
universidad perfecta. 

Universidad Rey Juan Carlos (Espanya) • No recomiendo la universidad de destino porque la gestión 
desde el principio fue nula. Si no insistes tienes problemas 
con la matriculación hasta mediados de curso. La experiencia 
sí la recomiendo. Madrid es una ciudad llena de 
oportunidades muy recomendable. La gente que viene de 
otras ciudades como nosotros son muy abiertos. La gente de 
Madrid suele ser más independiente y no son muy 
acogedores. 

• La burocracia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha 
sido nefasta. La coordinadora SICUE de allí tardó en 
introducirme las asignaturas correspondientes alrededor de 
dos meses. A principios de noviembre fue cuando pude ya 
acceder al aula virtual de todas ellas, porque la responsable 
introducía mal las asignaturas. 

 En cuanto al material para desarrollar las prácticas es 
bastante precario, por no mencionar que no hay aulas a 
disposición del alumno para practicar cuando le sea 
necesario. 

Università degli Studi di Perugia (Itàlia) • Que se lean bien el programa de las asignaturas 

Université  Paul Valery (França) • Per a una carrera com és Periodisme, a la meua universitat 
de Montpellier no hi estava totalment enfocat a això, sinó a 
comunicació en general, sent tot teòric. 

� GRAU EN PUBLICITAT I RELACIONS PÚBLIQUES: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Università degli Studi di Teramo (Itàlia) • Es una experiencia que vale muchísimo la pena. Además si 
eliges Teramo como destino el coste de vida es bastante 
barato en comparación al resto de Italia, lo que te permite 
viajar por el país y conocer diferentes lugares. Una 
experiencia totalmente recomendable. 

Aalborg University (Dinamarca) • Una experiència increïble , però a nivell universitari, és una 
formació y un sistema molt diferent i més costós. Aprens 
però no té tant a veure amb la carrera. 

Maia University Institute (Portugal) • Tindre molt en compte l'allotjament i sobre tot amb els 
propietaris 

HAN University of Applied Sciences (Països 
Baixos) 

• Si van para un año. En el caso de este curso académico 
2017/2018 fue la primera vez que no dejaron coger un pack 
de asignaturas como si fuera una modalidad que ellos lo 
llaman 'cluster' el cual pudimos elegir para el primer 
semestre, en vez de asignaturas erasmus. Ese pack de 
asignaturas se relaciona muchísimo más a lo que estudiamos 
en la UJI en mi caso publicidad y comunicación. (el pack es de 
30 cts). de esa forma tuvimos un semestre que hacíamos 
cosas muy parecidas a la UJI y después en el segundo 
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semestre elegimos asignaturas erasmus las cuales la mayoría 
no se relacionaban tanto con nuestros estudios. 

Universidad Rey Juan Carlos (Espanya) • La ciudad es genial, la gente es genial, pero la URJC es una 
universidad bastante mala. El temario de las asignaturas, las 
instalaciones, los profesores... deja bastante que desear. 

Universidade de Vigo (Espanya) • Por lo menos en cuarto de Publicidad, las diferentes 
optativas son muy útiles, ya que son asignaturas muy 
relacionadas con la publicidad pero que no están incluidas en 
el programa de estudio de la UJI, como Diseño gráfico o 
Publicidad internacional. Es interesante también la 
posibilidad de escoger asignaturas de cualquier curso. 

Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (Argentina) 

• A pesar de tota la burocràcia que implica anar a un altre 
continent mig any, l’experiència val moltíssim la pena. 

Universidad de Belgrano (Argentina) • Ha sido la mejor experiencia que he podido tener en todo mi 
paso por la Universidad y la única pega que podría poner es 
la falta de la oportunidad de estudiar más de 6 meses allí, por 
ejemplo: un curso entero. 

� GRAU EN HUMANITAT: ESTUDIS INTERCULTURALS: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

University of Vaasa (Finlàndia) • Ha sigut un plaer i una experiència que tornaria a repetir any 
rere any. 
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FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT 

� GRAU EN INFERMERIA: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Escola Superior de Enfermagem de Coimbra 
(Portugal) 

• Que es plantejen molt si val la pena anar a fer tan sols 
pràctiques tenint la càrrega dels exàmens després en l'UJI 

� GRAU EN MEDICINA: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Technische Universität Dresden (Alemanya) • La Universidad y su tutora siempre están dispuestos y 
abiertos a ayudar con cualquier problema que se presente. 
En vista de que existe una gran diferencia entre el plan de 
estudios de ambas universidades es necesario hablar y 
planificar con antelación las asignaturas que se pondrán en 
el contrato de estudios. 
El Hospital Universitario es uno de los mejores de Alemania, 
con tecnología punta y profesionales muy capacitados, esto 
hace que el trabajo durante el año de prácticas para los 
estudiantes sea bastante exigente y es recomendable acudir 
con un conocimiento de alemán y de alemán medico 
suficiente para poder realizar un trabajo adecuado. Es 
recomendable igualmente tomar en cuenta que el año de 
prácticas en Alemania es muy diferente, los estudiantes ya 
tienen responsabilidades y actividades que deben ser 
cumplidas, esto se debe tomar en cuenta al momento de 
llegar a cada servicio donde se realicen las respectivas 
rotaciones. 
Ha sido una experiencia muy muy satisfactoria, recomiendo 
a todos hacerlo! Que seguramente aportara a su vida 
profesional como ha sido mi caso personal. 

Universidad de Granada (Espanya) • En un grado como es el de Medicina en el que las prácticas 
clínicas deben tener un papel fundamental para el correcto 
aprendizaje y adquisición de conocimientos, están 
totalmente ausentes en mi universidad de destino 
(Universidad de Granada). No he pisado el hospital en todo 
el curso. 

Università degli Studi di Cagliari (Itàlia) • Tener una buena relación con los demás estudiantes del 
lugar de destinación porque son los que más te ayudan a 
conseguir apuntes y demás información. 

University of Pécs (Hongria) • Buen destino, hay que estudiar pero menos que en la UJI. 
Buena oportunidad para hacer viajes y conocer a gente. 
Estudiar de LEE NOTES. 

Universidad de las Palmas de Gran Canaria 
(Espanya) 

• Me gustaría destacar la gran labor que hace la coordinadora 
de movilidad de medicina Ana María Sánchez, por su 
disponibilidad, accesibilidad, resolución de problemas, y por 
las facilidades que da a los alumnos para participar en tales 
programas de movilidad. 
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Università degli Studi di Parma (Itàlia) • Mi tutora del Erasmus no nos ha ayudado absolutamente en 
nada, y hemos tenido que insistir mucho para que nos 
resolviera problemas importantes respectivos a programa de 
movilidad. 

Universidad de Sevilla (Espanya) • La ciudad de Sevilla y su gente ha sido todo genial, siempre 
dispuestos a conocer gente y facilitar la vida a quien se lo 
pide, sin embargo la universidad y en concreto la Facultad de 
Medicina es un desastre, la organización funciona bastante 
mal, por lo menos en mi opinión 

Si la intención es ir y pasarlo bien, mi recomendación es que 
lleves pocas asignaturas, pero si quieres terminar sacándote 
el curso completo va a ser un agobio. Todo esto se debe 
también a que los profesores (la mayoría) no suelen darte 
ninguna solución y prácticamente todo son problemas que te 
toca solventar por tu cuenta y sin ninguna ayuda 

Medical University of Vienna (Aústria) • Molt recomanable, però només per estudiants capaços 
d'adaptar-se a una falta de guia completa. 

� GRAU EN PSICOLOGIA: 

INSTITUCIÓ DE DESTINACIÓ COMENTARI 

Western Illinois University (Estats Units) • Mi principal recomendación es si no entienden algo que lo 
pregunten, ya sea a la ORI de la UJI o de la universidad de 
destino. Que se enteren bien de las condiciones. No estén 
satisfechos con solo un dicho, sino que pregunten hasta que 
vean resultado, sobre todo en el tema de los precios y de las 
asignaturas, para que no cometen error. Y que intenten 
disfrutar mucho y socializarse sin avergonzarse. 

Algoma University (Canadà) • El canvi de tutor d'intercanvi a meitat del procés em va 
suposar moltes dificultats. 

Universidad de Granada (Espanya) • Es una experiencia que recomiendo a cualquiera, ha sido 
muy enriquecedora, tanto a nivel académico como personal. 

Universidad de Sevilla (Espanya) • Es una experiencia enriquecedora en todos los sentidos y lo 
recomiendo a todo el mundo. 

• La Universidad de Sevilla en psicología es un desastre en 
términos académicos y también en las aulas. No podía 
conectar el ordenador, las aulas tenían eco y cuando se 
explicaba no se entendía a penas al profesorado. 

Universidad de Salamanca (Espanya) • La experiencia SICUE es una de las más recomendables de la 
vida universitaria, dado que puedes disfrutar de un cambio 
de 180º sin salir de tu país, lo que en ciertas ocasiones o bajo 
ciertas circunstancias es muy importante. 

• Lo único que nos deberían de avisar es de que la 
convalidación de las notas una vez vuelves de la estancia 
tiene una tardanza de un mes, lo cual puede influir a la fecha 
de matriculación del año próximo, siendo Agosto inhábil. 

• Que se lean bien el programa de las asignaturas 

Universitat de Barcelona (Espanya) • Hi ha programes socials d'allotjament. Recomane explorar 
els cursos i les opcions abans d'anar-hi. 
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Universidad Católica del Uruguay (Uruguai) • He ido a Uruguay, es el país más caro de América del Sur, la 
ciudad, Montevideo por el día es segura en su mayoría de 
barrios, pero por la noche se vuelve muy brava, por eso hay 
que extremar precauciones. Aun así la gente en su mayoría 
es cálida, simpática y agradable. Realmente enamora. 

Universidade Federal de Santa Catarina 
(Brasil) 

• Es una experiencia inolvidable que todo estudiante debe 
tener. 
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