MÀSTER INTERUNIVERSITARI EN ANTROPOLOGIA BIOLÒGICA
QÜESTIONARI SOBRE EL TREBALL DE FI DE MÀSTER (TFM)
Benvolgut/da estudiant, estàs a punt de defensar el teu treball de fi de màster i per tant, la teva
opinió sobre tot el procés resulta indispensable per a poder millorar el TFM de manera general.
Volem que valoris també la teva experiència personal a lo llarg del procés i per això et demanem
que omplis aquest qüestionari de forma anònima i l’entreguis en un sobre tancat el dia de defensa
del teu treball. MOLTES GRÀCIES!
Qualifica i marca amb una X la valoració de cada afirmació. (1= molt en desacord; 2= en desacord;
3= indiferent o neutre; 4= d’acord; 5= molt d’acord)
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1- La realització del TFM ha augmentat la meva formació prèvia en el tema
d’investigació triat
2- La realització del TFM m’ha ofert una formació pràctica que em permet la
realització d’un projecte d’investigació més ambiciós
3- La realització del TFM ha augmentat les meves expectatives d’obtenir feina o
millorar en la meva feina
4- La realització del TFM m’ha familiaritzat amb el mètode científic i les tècniques
d’investigació bàsiques
5- El nivell d’exigència del treball d’investigació estava en consonància amb la meva
formació prèvia
6- El contingut de les assignatures del màster m’ha resultat d’utilitat per a la
realització del TFM
7- La meva adaptació i integració al grup d’investigació ha estat adequada
8- He rebut una assistència adequada per part del meu tutor/s en el centre/grup on he
portat a terme el TFM
9- El TFM realitzat s’ha ajustat a les meves expectatives
10- Recomanaria la realització d’un TFM en aquest centre/grup a un futur estudiant
del Màster
11- El sistema d’avaluació del TFM em sembla adequat
12- Valora el teu grau de satisfacció global de l’experiència
13- Quantes hores calcules que has invertit en l’obtenció dels resultats presentats en la
memòria?

…………………. hores

14- Quantes hores calcules que has invertit en l’escriptura de la memòria presentada?

…………………. hores

15- Quantes hores calcules que has invertit en la preparació de la presentació de la
…………………. hores
memòria presentada?
Comentaris i/o observacions (pots utilitzar tot l’espai que necessitis, els comentaris seran tractats amb la
màxima confidencialitat)

