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Enquesta als nous estudiants de grau 
Edició 2019 

A continuació trabaras el qüestionari, a través del qual pots expressar la teva opinió. 

El temps estimat per completar-lo és inferior a 3 minuts. 

Per qué vau escollir la Universitat de Barcelona? 

Selecciona totes les que corresponguin: 

D Pel seu prestigi 

D És una tria determinada per la nota d'accés. 
D És l'única universitat pública que ofereix la titulació que vull cursar. 

D Per proximitat geografica 

D Per estudiar a la ciutat de Barcelona 
D Per la posició en els ranquings 

D Pel preu de la matrícula 

D Per les facilitats de pagament de la matrícula 
D Pel pla d'estudis de l'ensenyament 

D Pels horaris de classe 
D Per recomanació 
D Pel professorat 

0Per altres motius: �---------------------� 

Podeu marcar més d'una opció. 

En relació a la resta d'universitats públiques catalanes, diríeu que la Universitat de 

Barcelona ... 
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Selecciona només una de les següents: 

Q És la líder.

Q Ocupa una posició intermedia.

Q Ocupa una de les darreres posicions.

Hauríeu preferit cursar els estudis en una altra universitat catalana? 

Selecciona només una de les següents: 

Qsí 

ÜNo 
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Quina? 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

Selecciona només una de les següents: 

Ü Universitat Abat Oliba

Ü Universitat Autónoma de Barcelona

Ü Universitat de Girona

Ü Universitat de Lleida

Ü Universitat de Vic

Ü Universitat Internacional de Catalunya

Ü Universitat Oberta de Catalunya

Ü Universitat Politécnica de Catalunya

Ü Universitat Pompeu Fabra

Ü Universitat Ramon Llull

Ü Universitat Rovira i Virgili

Per que? 

Escriu la resposta aquí: 

Hauríeu preferit cursar una altra titulació? 
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Selecciona només una de les següents: 

Qsí 

ÜNo 

Quina? 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

Escriu la resposta aquí: 

Per que? 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

Escriu la resposta aquí: 

Com heu conegut la nostra oferta formativa? 
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Selecciona totes les que corresponguin: 

D Saló de l'Ensenyament 
□ Web de la UB

D Cercadors d'lnternet

D Xarxes socials

D Fires informatives

D Jornada de portes obertes

D Tallers i activitats practiques formatives 
D Xerrades («Apropa't a la UB» i « La UB s'apropa») 

D Centre on estudiava 
D Recomanació d'altres estudiants o antics alumnes 

D Premsa, radio, transport públic ... 

0Altres:: �-----------------� 

Podeu marcar més d'una opció. 

Valoreu les següents activitats de benvinguda als nous estudiants: 
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Tria la resposta adient per cada entrada: 

No la 

Deficient Regular Bé Excel-lent conec 

Correu electrónic de 
o o o o o 

benvinguda del rectorat 

Pagina web de 
o o o o o 

benvinguda 

SMS o Whatsapp 
o o o o o 

informatiu de la vostra 

facultat 

Sessions informatives a 
o o o o o 

la vostra facultat al mes 

de juliol 

Jornada d'acollida a la 
o o o o o 

vostra facultat al mes 

de setembre 

#SocUB - Fotomatón
o o o o o 

als centre 

Llibreta Notebloc de 
o o o o o 

regal amb la carpeta de 

la UB 
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lndiqueu els comentaris o suggeriments que considereu oportú plantejar-nos: 

Escriu la resposta aquí: 

8 de 8 16/1/2020, 14:59 
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Enquesta als nous estudiants de master 
Edició 2019 

A continuació trobaras el qüestionari, a través del qual pots expressar la teva opinió. 

El temps estimat per completar-lo és inferior a 3 minuts. 

Quina és la vostra universitat de procedencia? 

Selecciona només una de les següents: 

Ü Universitat de Barcelona

Ü Una altra universitat

Quina? 

Selecciona només una de les següents: 

Ü Universitat catalana

Ü Universitat de l'Estat espanyol

Ü Universitat de tora de l'Estat espanyol

Perqué vau escollir la Universitat de Barcelona? 



_____________________ ,, _ _  _ 
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Selecciona totes les que corresponguin: 

D Pel seu prestigi 
D Volia continuar a la UB després d'haver-hi cursat el grau. 

D Per !'oferta de masters 

D Perqué tinc intenció de fer el doctorat a la UB. 
D Per proximitat geografica 

D Per estudiar a la ciutat de Barcelona 

D Pel preu de la matrícula 
D Per les facilitats de pagament de la matrícula 
D Per la posició en els ranquings 

D Pel professorat 

D Per recomanació 
- -------------- ---------

0Per altres motius: ..__ _ _____________________ ___, 

Podeu marcar més d'una opció. 

En relació a la resta d'universitats públiques catalanes, diríeu que la Universitat de 

Barcelona ... 

Selecciona només una de les següents: 

Q És la líder. 

Q Ocupa una posició intermedia. 

Q Ocupa una de les darreres posicions. 

Hauríeu preferit cursar els estudis en una altra universitat? 

2 de 6 



Selecciona només una de les següents: 

Ü Sí, en una altra universitat catalana 

Q Sí, en una altra universitat de l'Estat espanyol 

Q Sí, en una altra universitat tora de l'Estat espanyol 

ÜNo 

Quina? 

Selecciona només una de les següents: 

Q Universitat Abat Oliba 

Q Universitat Autónoma de Barcelona 

Q Universitat de Girona 

Q Universitat de Lleida 

Ü Universitat de Vic 

Q Universitat Internacional de Catalunya 

Ü Universitat Oberta de Catalunya 

Q Universitat Politécnica de Catalunya 

Q Universitat Pompeu Fabra 

Q Universitat Ramon Llull 

Q Universitat Rovira i Virgili 

Per que? 

Escriu la resposta aquí: 

Com heu conegut la nostra oferta de masters? 
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Selecciona totes les que corresponguin: 

D Saló Futura 

□ Web de la UB

D Web de la vostra facultat
D Web de la Generalitat (universitats.gencat.cat)

D Portals de master (emagister, educaweb, matermas, studyportals, universia ... )
D Publicitat en cercadors d'lnternet

D Publicitat en les xarxes socials

D Anuncis al metro o als ferrocarrils 

D Anuncis a la premsa 
D lnformació rebuda al correu electrónic 

D lnformació rebuda durant el grau: xerrades, jornades d'orientació, etc. 

D Recomanació d'amics, companys i/o professors 

0Altres:: '---------------------� 

Podeu marcar més d'una opció. 

lndiqueu els comentaris o suggeriments que considereu oportú plantejar-nos: 

Escriu la resposta aquí: 
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