
NOM DE LA TITULACIÓ Seleccioneu 

GÈNERE Seleccioneu 

EDAT

1. Per què vau escollir la Universitat de Barcelona? (Podeu marcar més d'una opció).

És la universitat on volia cursar els estudis.

És una tria determinada per la nota d'accés.

Per proximitat geogràfica.

Pel preu de la matrícula.

Altres motius: 

2. En relació amb les universitats públiques catalanes, valoreu la posició relativa de la UB en termes de prestigi:

És la lider.

Ocupa una posició intermèdia.

Ocupa una de les darreres posicions.

3. Hauríeu preferit cursar els estudis en una altra universitat catalana?

Sí

No

4. Heu participat en les activitats organitzades per la UB adreçades a futurs estudiants?

Sí

No

Feu els comentaris o suggeriments que considereu oportú de plantejarnos: 
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NOM DE LA TITULACIÓ -Seleccioneu- 

GÈNERE -Seleccioneu- 

EDAT

Enquesta als nous estudiants de màster
DADES IDENTIFICADORES



1. Quina és la vostra universitat de procedència?

Universitat de Barcelona

Altra universitat

2. Per què vau escollir la Universitat de Barcelona? (Podeu marcar més d'una opció).

És la universitat on volia cursar els estudis

Per continuar després dels estudis de grau

Per l'oferta de màsters

Pequè tinc intenció de fer el doctorat

Per proximitat geogràfica

Pel preu de la matrícula

Per les facilitats de pagament de la matrícula

Per recomanació

Altres motius: 

3. En relació amb les universitats públiques catalanes, valoreu la posició relativa de la UB en termes de prestigi:

És la lider

Ocupa una posició intermèdia

Ocupa una de les darreres posicions

4. Hauríeu preferit cursar els estudis en una altra universitat catalana?

Sí, a una altra universitat catalana

Sí, a una altra universitat de l'estat espanyol

Sí, a una altra universitat de fora de l'estat espanyol

No

5. Com heu conegut la nostra oferta de màsters? (Podeu marcar més d'una opció).

Saló Futura

Web de la universitat

Anuncis a Internet (Google o altres cercadors)

Anuncis a les xarxes socials

Anuncis a metro o ferrocarrils

Anuncis a premsa

Informació rebuda al meu correu electrònic

Altres 

Feu els comentaris o suggeriments que considereu oportú de plantejarnos: 
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