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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».
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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

Novetats del qüestionari per al curs 2016-17:

 Del bloc sobre «Informació personal» s’han eliminat totes les preguntes la informació

de les quals, en cas de ser necessària, poguera ser obtinguda directament de la base

de dades institucional.

 S’han concentrat varies qüestions obertes en una única qüestió al final del

qüestionari.

 El bloc sobre «Satisfacció amb l’Oficina de Relacions Internacionals de l’UJI»,

concretament l’ítem sobre programes de l’ORI, ha sigut modificat per ajustar-ho als

actuals programes existents en l’Oficina.

 El bloc destinat a recollir informació sobre el tutor/tutora o coordinador/coordinadora

assignat a l’estudiantat ixent ha sigut desdoblat, de manera que en el qüestionari

destinat al curs 2016-17 apareix:

• Bloc «Satisfacció amb el tutor, o tutora, assignat».

• Bloc «Satisfacció amb el coordinador, o coordinadora, assignat».

A més, les qüestions que els conformen, provinents de l’antic bloc, han sigut

modificades per ajustar-se al contingut dels nous blocs.

Altres característiques del qüestionari:

 El qüestionari està disponible per a l’estudiantat en valencià i en espanyol.
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3. METODOLOGIA: Fitxa tècnica

Població: 342 estudiants i estudiantes

Mostra: 335 respostes (97,95% de la població)

Índex de fiabilitat: 100%

Error mostral: ± 5%

Data de realització: gener–octubre de 2017

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)

0 20 40 60 80 100

Romania

Noruega

Uruguai

Suècia

Portugal

Malàisia

Costa Rica

Àustria

Xina

Estònia

Brasil

Grècia

República de Corea

Finlàndia

Xile

Països Baixos

Argentina

Bèlgica

Alemanya

República Txeca

Irlanda

Estats Units d'Amèrica

Itàlia

Regne Unit

Polònia

França

Espanya

Distribució de la població i la mostra segons el país de destinació

Població

Mostra
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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 = 1)

0 10 20 30 40 50

P.D. en Educació

M.U. Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial

M.U. en Direcció d'Empreses

G. en Matemàtica Computacional

G. en Enginyeria Elèctrica

M.U. en Traducció Medicosanitària

G. en Humanitats: Estudis Interculturals

G. en Història i Patrimoni

G. en Enginyeria Agroalimentaria i del Medi Rural

G. en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

G. en Mestre o Mestra d'Educació Infantil

G. en Infermeria

G. en Enginyeria Química

G. en Criminologia i Seguretat

G. en Finances i Comptabilitat

G. en Economia

G. en Relacions Laborals i RRHH

G. en Enginyeria Informàtica

G. en Administració d'Empreses

G. en Química

G. en Publicitat i Relacions Públiques

G. en Mestre o Mestra d'Educació Primària

G. en Enginyeria en Disseny Industrial i…

G. en Comunicació Audiovisual

G. en Enginyeria Mecànica

G. en Turisme

G. en Medicina

G. en Psicologia

G. en Periodisme

G. en Estudis Anglesos

G. en Dret

G. en Enginyeria en Tecnologies Industrials

G. en Traducció i Interpretació

Distribució de la població i la mostra segons el grau cursat a l'UJI

Població

Mostra
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Programa Població Mostra

Doble títol internacional 24 24

Doctorat 1 0

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 = 0,995)
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Erasmus Sicue Amèria Llatina EUA/Canadà Àsia/Oceania Erasmus-Màster Altres

Distribució de la població i de la mostra per programa d'intercanvi

Població

Mostra
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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 = 0,827)
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Homes Dones

Distribució de la població i de la mostra per sexes

Població

Mostra
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3. METODOLOGIA: Població i mostra

Grau
n=280

(95,89%)

Màster
n=3

(1,03%)

Grau-Màster
n=7

(2,40%)

ns/nc
n=2

(0,68%)

Distribució de la mostra segons el tipus d'estudi realitzat a la 

Universitat de destinació
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3. METODOLOGIA: Població i mostra

1r semestre
n=81

(26,30%)

2n semestre
n=36

(11,69%)

Curs complet
n=191

(62,01%)

Distribució de la mostra segons el període en que es realitza 

l'estada d'intercanvi
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4. RESULTATS: Satisfacció general

4,14

3,99

3,93

3,99

4,5

4,28

4,34

4,73

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Satisfacció general amb l'UJI

Satisfacció general amb l'ORI

Satisfacció general amb el coordinador o

coordinadora assignat

Satisfacció general amb el tutor o tutora

assignat

Satisfacció general amb la ciutat de

destinació

Satisfacció general amb la institució de

destinació

Sobre l'aprenentatge acadèmic obtingut

Sobre la teua experiència d'intercanvi

Mitjanes de satisfacció general
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4. RESULTATS: Satisfacció general

4,7 4,73 4,73

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17

Evolució de la satisfacció general de l'estudiantat 

eixent amb la seua experiència d'intercanvi

4,09
4,3 4,34

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17

Evolució de la satisfacció general de l'estudiantat 

eixent amb l'aprenentatge acadèmic obtingut

4,11
4,31 4,28

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17

Evolució de la satisfacció general de l'estudiantat 

eixent amb la institució de destinació

4,43 4,52 4,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17

Evolució de la satisfacció general de l'estudiantat 

eixent amb la ciutat de destinació

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior
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4. RESULTATS: Satisfacció general

4,08
3,95 3,99

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17

Evolució de la satisfacció general de l'estudiantat 

eixent amb el tutor o tutora assignat

4,08
3,95 3,93

1
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3,5
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4,5

5

Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17

Evolució de la satisfacció general de l'estudiantat 

eixent amb el coordinador o coordinadora assignat

4,1
3,95 3,99

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17

Evolució de la satisfacció general de l'estudiantat 

eixent amb l'ORI

4,21 4,11 4,14

1

1,5
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2,5
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3,5

4

4,5

5

Curs 2014-15 Curs 2015-16 Curs 2016-17

Evolució de la satisfacció general de l'estudiantat 

eixent amb l'UJI

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior
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4,2

3,89

4,01

4,06

4,36

4,29

4,34

4,71

4,09

4,05

3,08

3,94

4,61

4,28

4,34

4,74

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Satisfacció general amb l'UJI

Satisfacció general amb l'ORI

Satisfacció general amb el coordinador o

coordinadora assignat

Satisfacció general amb el tutor o tutora

assignat

Satisfacció general amb la ciutat de destinació

Satisfacció general amb la institució de

destinació

Sobre l'aprenentatge acadèmic obtingut

Sobre la teua experiència d'intercanvi

Mitjanes de satisfacció general per sexes

Dones

Homes

4. RESULTATS: Satisfacció general

**

** Es mostren diferències significatives amb un nivell de probabilitat del 99% (p=0,01)
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4,05

4,18

3,89

3,64

4,03

4,1

3,78

4,04

4,06

3,68

3,79

3,87

4,05

3,98

3,58

3,82

4,33

4,01

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Oficina internacional de la Universitat de destinació

Grau d'internacionalització (nombre d'alumnat estrangers …)

Programa d'orientació i oci oferit per l'oficina internacional de
destinació

Integració amb l'estudiantat local

Accés a Internet, ordinadors, connexió wifi, etc.

Accés a la biblioteca i al material d'estudi

Qualitat de les aules, laboratoris i equips

Relació amb el professorat

Qualitat del professorat

Informació web del programa acadèmic

Oferta d'assignatures en anglès

Cursos d'idiomes del país

Nombre d'assignatures en destinació que reconeix l'UJI

Qualitat acadèmica de les assignatures

Organització administrativa de la Universitat

Oci i esports en el campus

Seguretat en el campus

Localització del campus de destinació

Satisfacció mitjana amb aspectes relacionats amb la Universitat de 

destinació

4. RESULTATS: Satisfacció amb la institució de destinació

Satisfacció 

general amb la 

institució de 

destinació

4,28

Valoracions més altes ≥ 4,14 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,74 (mitjana dels ítems – 1 desviació estàndard dels ítems)



ESTUDIANTAT IXENT, curs 2016/17 (diap. 21)

4

4,31

3,84

3,74

4,26

4,28

3,87

4,25

4,2

3,62

3,95

4,03

4,11

3,99

3,67

3,87

4,44

4,15

4,05

4,18

3,89

3,64

4,03

4,1

3,78

4,04

4,06

3,68

3,79

3,87

4,05

3,98

3,58

3,82

4,33

4,01

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Oficina internacional de la Universitat de destinació

Grau d'internacionalització (nombre d'alumnat 
estrangers …)

Programa d'orientació i oci oferit per l'oficina
internacional de destinació

Integració amb l'estudiantat local

Accés a Internet, ordinadors, connexió wifi, etc.

Accés a la biblioteca i al material d'estudi

Qualitat de les aules, laboratoris i equips

Relació amb el professorat

Qualitat del professorat

Informació web del programa acadèmic

Oferta d'assignatures en anglès

Cursos d'idiomes del país

Nombre d'assignatures en destinació que reconeix
l'UJI

Qualitat acadèmica de les assignatures

Organització administrativa de la Universitat

Oci i esports en el campus

Seguretat en el campus

Localització del campus de destinació

Evolució de les mitjanes de satisfacció amb aspectes relacionats amb la 

Universitat de destinació

Curs 2016-17

Curs 2015-16

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 4,22

No es mostren diferències 

significatives amb la 

valoració realitzada durant 

el curs anterior

X

Gens recomanable
n=5

(1,49%)

Poc recomanable
n=23

(6,87%)

Indiferent
n=27

(8,06%)

Molt recomanable
n=113

(33,73%)

Totalment 
recomanable

n=161

(48,06%)

ns/nc
n=6

(1,79%)

En quin grau recomanaries la Universitat de destinació?
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4. RESULTATS: Satisfacció amb la ciutat de destinació

Satisfacció 

general amb la 

ciutat de 

destinació

4,50

Valoracions més altes ≥ 4,2 (mitjana dels ítems + ½ desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,76 (mitjana dels ítems – ½ desviació estàndard dels ítems)
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3,5
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4,5

5

Cost de la vida Allotjament Transport fins a

la Universitat

Qualitat de vida Seguretat en la

ciutat

Satisfacció mitjana amb aspectes relacionats amb la ciutat 

de destinació
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3,44
3,59

4,28
4,41

4,19

3,35

3,64

4,39 4,38
4,24

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Cost de la vida Allotjament Transport fins a la

Universitat

Qualitat de vida Seguretat en la

ciutat

Evolució de les mitjanes de satisfacció amb aspectes relacionats 

amb la ciutat de destinació

Curs 2016-17 Curs 2015-16

4. RESULTATS: Satisfacció amb la ciutat de destinació

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior
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4,12
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4,02 4,02

3,88
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4,5
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Reunió

informativa del

programa abans

de l'eixida

Informació

durant l'estada

Resolució de

problemes

Assistència amb

la documentació
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4. RESULTATS: Satisfacció amb l’ORI

Satisfacció 

general amb 

l’ORI

3,99

Valoracions més altes ≥ 4,09 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,89 (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)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb l’ORI

Valoracions més altes ≥ 3,82 (mitjana dels ítems + 1 desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,48 (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
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4. RESULTATS: Satisfacció amb el tutor/a

Satisfacció 

general amb el 

tutor o tutora 

assignat 

3,99

Valoracions més altes ≥ 4,04 (mitjana dels ítems + ½ desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,8 (mitjana dels ítems – ½ desviació estàndard dels ítems)
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4. RESULTATS: Satisfacció amb el tutor/a
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No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior
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4. RESULTATS: Satisfacció amb el tutor/a

Sí
n = 319

(95,2%)
No

n = 16

(4,8%)

El tutor o tutor ha realitzat el contracte d'estudis 

abans de l'inici de l'estada

Sí
n = 315

(94%)

No
n = 20

(6%)

El tutor o tutor ha realitzat les modificacions del 

contracte d'estudis a temps

NOTA: No s’aporten comparacions dels ítems amb les valoracions obtingudes en l’avaluació realitzada durant el curs 2015-16 perquè

l’escala de mesurament ha canviat i s’ha passat d’una escala de mesurament tipus Likert a una escala de mesurament dicotòmica i,

per tant, no es pot realitzat una comparació directa.
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4. RESULTATS: Satisfacció amb el coordinador/a
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Informació de la coordinació d'intercanvi en l'Iglu

(assignatures de destinació)

Satisfacció mitjana amb aspectes relacionats amb el coordinador o 

coordinadora assignat

Satisfacció 

general amb el 

coordinador o 

coordinadora 

assignat 

3,99

Valoracions més altes ≥ 3,85 (mitjana dels ítems + ½ desviació estàndard dels ítems)

Valoracions més baixes ≤ 3,85 (mitjana dels ítems – ½ desviació estàndard dels ítems)



ESTUDIANTAT IXENT, curs 2016/17 (diap. 33)

4. RESULTATS: Satisfacció amb el coordinador/a
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Informació de la coordinació d'intercanvi en l'Iglu
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Satisfacció mitjana amb aspectes relacionats amb el coordinador o 

coordinadora assignat

Curs 2016-17 Curs 2015-16

NOTA: L’ítem «Informació de la coordinació d’intercanvi en l’Iglu (assignatures de destinació)» no presenta comparació amb el curs

anterior per tractar-se d’un ítem nou en la present edició del procés d’avaluació.

No es mostren diferències significatives amb les valoracions del curs anterior
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4. RESULTATS: Altres aspectes generals
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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 (9)

• Català (6)

• Coreà (4)

• Euskera (4)

• Txec (4)

• Finès (3)

• Holandès (3)

• Xinès (3)

• Japonès (2)

• Gallec (1)

• Grec (1)

• Romanès (1)

• Rus (1)

• Suec (1)
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Nivell d'altres idiomes que creu haver aconseguit l'estudiantat durant la 

seua estada en la Universitat de destinació

A1 inicial

A2 elemental

B1 mitjà

B2 mitjà alt

C1 avançat

C2 domini

ns/nc
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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 4,15

No es mostren diferències 

significatives amb la 

valoració realitzada durant 

el curs anterior

X

Cap relació
n=5

(1,49%)

Molt poca relació
n=4

(1,19%)

Poca relació
n=50

(14,93%)

Bastant relació
n=151

(45,07%)

Molta relació
n=121

(36,12%)

ns/nc
n=4

(1,19%)

Quina relació tenen els estudis de destinació amb els estudis del 

teu títol a l'UJI?
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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) perquè,

segons el seu criteri, els facilite als títols corresponents.

 El nombre total de comentaris ha estat de 90 repartits entre 20 títols i

s’annexen al final d’aquest informe.
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5. COMPARACIONS
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4,14

1
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Sobre la teua

experiència

d'intercanvi

Sobre

l'aprenentatge

acadèmic obtingut

Amb la ciutat de

destinació

Amb el tutor o

tutora assignat

Amb l'ORI Amb l'UJI

Comparació de resultats de satisfacció

Estudiantat ENTRANT Estudiantat IXENT

*** *****

** 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 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, en cap cas, es presenten diferències

significatives amb les valoracions del curs passat.

• Cal destacar, sobretot, la satisfacció a l'experiència d’intercanvi (4,73 sobre 5) i amb la ciutat de

destinació (4,5 sobre 5).

• Per sexes, indicar que les dones estan significativament més satisfetes que els homes respecte de la

ciutat de destinació (mitjanes de 4,61 i 4,36 sobre 5, respectivament).

• Per últim, assenyalar que la satisfacció general de l’estudiantat ixent amb l’UJI se situa en una mitjana

de 4,14 sobre 5, lleugerament superior a la satisfacció presentada durant el curs anterior però sense

mostrar diferències significatives.

 Sobre la institució de destinació (mitjana de 4,28) l’estudiantat destaca aspectes positius com ara:

• La seguretat al campus (mitjana de 4,33).

• El grau d’internacionalització (mitjana de 4,18).

En ambdós casos amb valoracions més baixes que el curs anterior però sense arribar a mostrar diferències

significatives.

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

• La informació web del programa acadèmic (mitjana de 3,68), amb una millora de la valoració respecte

del curs anterior encara que sense mostrar diferències significatives;

• La integració amb l’estudiantat local (mitjana de 3,64).

• L’organització administrativa de la Universitat (mitjana 3,58). En aquestos dos últims casos amb

valoracions més baixes respecte del curs anterior però sense arribar a mostrar diferències significatives.

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

curs 2015-16, en els ítems: (1) Localització del campus de destinació, (2) Relació amb el professorat, (3) Accés

a la biblioteca i al material d’estudi i (4) Accés a internet, ordinadors, connexió wifi, etc.
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6. CONCLUSIONS

Per últim, respecte a la institució de destinació, cal indicar que el 81,79% 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 2015-16). I el grau mitjà de recomanació de la

institució de destinació es situa en un 4,22 sobre 5.

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

ciutat (mitjana de 4,5), encara que cal assenyalar que els aspectes millor valorats fan referència a:

• La qualitat de vida (mitjana de 4,41), la valoració del qual millora lleugerament respecte del curs

anterior però sense mostrar diferències significatives, i

• El transport fins a la Universitat (mitjana de 4,28).

Davant dels aspectes amb valoracions més baixes que són:

• L’allotjament (mitjana de 3,59), i

• El cost de la vida (mitjana de 3,44), també lleugerament millor valorat que en el curs anterior però

sense la presència de diferències significatives.

 La valoració que l’estudiantat ixent realitza de l’ORI durant el curs 2016-17 és de 3,99 millorant

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

L’aspecte millor valorat es refereix a les reunions informatives del programa abans de l’eixida (migjana de

4,12), indicant els anàlisis la presència d’una millora significativa en les valoracions respecte a les

aconseguides en el curs 2015-16.

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 3,86,

obtinguda per la «Presentació cultural de països realitzada per alumnat estranger» i la mitjana de 3,44 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 3,99, l'aspecte millor

valorat es refereix al contracte final (mitjana de 4,15) mentre que el pitjor valorat és el que fa referència al

coneixement que té dels programes acadèmics de les universitats de destinació (mitjana de 3,67).

Encara que tots els ítems presenten valoracions més altes que el curs anterior en cap cas es mostren

diferències significatives.

Per últim cal indicar que:

• El 95,2% de l’estudiantat enquestat indica que el tutor/a assignat realitza el contracte d’estudis abans

de l’inici de l’estada.

• El 94% de l’estudiantat enquestat indica que el tutor/a assignat realitza les modificacions del contracte

d’estudis a temps.

 En relació al coordinador o coordinadora assignat a l’estudiantat, amb una satisfacció general de 3,99,

l’aspecte millor valorat fa referencia a la utilitat de les reunions informatives (mitjana de 3,95) 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 3,83.

 Per últim destacar que, comparant la satisfacció mostrada per l’estudiantat entrant amb la mostrada per

l’estudiantat ixent, que es pot trobar en el informe complementari al present, s’observa que l’estudiantat

ixent es mostra més satisfet que l’entrant en aspectes com l’aprenentatge obtingut, el tutor o tutora assignat

o la ciutat de destinació. Per contra, és l’estudiantat entrant qui es mostra significativament més satisfet que

l’ixent amb l’UJI o amb l’ORI.
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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.

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).

Els informes per títol del curs 2015-16 encara no contemplen aquesta proposta de millora però l’OPAQ està treballant amb

el SI en el desenvolupament d’una nova aplicació informàtica per a l’elaboració d’informes i, esperem que, pròximes

edicions pugen recollir-la.

Incloure a l’apartat de resultats una gràfica per a comparar els resultats assolits per l’estudiantat ixent amb els de

l’estudiantat entrant (proposta del VPEQI).

El present informe ja conté aquesta informació (veure la diapositiva 38).

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

20/12/2017 Publicació dels informes per títol

20/05/2018 Finalització de l’informe general i entrega a la

Direcció de l’OPAQ

11/06/2018 Direcció de l’Oficina de Relacions Internacionals

--/--/---- Pàgina web de l’OPAQ

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

--/--/---- Vicerectorat de Planificació, Coordinació i

Comunicació
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10. ANNEXOS

QÜESTIONARI PER A

L’ESTUDIANTAT IXENT D’INTERCANVI

PER MOTIU D’ESTUDIS

Versió en valencià – Versió en castellà


