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Qui som

compartim valors

Qualitat, rigor, cooperació, innovació, compromís

compartim objectius

Treball orientat al benefici de la societat, recerca, excel·lència, optimització de
recursos

 àmplia representativitat territorial
21 universitats de l’arc mediterrani, 4 Estats d’Europa

El projecte Via Universitària
Enquesta en línia als estudiants universitaris
de la XVU per tal de conèixer qui són,
com és el seu pas per la universitat i què n’esperen.


Ho volem fer donant continuïtat a una enquesta anterior
i al ric llegat que ha deixat

Volem proveir-nos d’una font de coneixement àmplia i rigorosa.

Què volem aconseguir amb aquest projecte?

1. Crear una base sòlida de
coneixement

2. Orientar el coneixement
a propostes de millora

Via Universitària

3. Bastir una aliança que
sumi esforços

4. Impulsar l'anàlisi i el
debat propositiu

Les preguntes clau:
1. Què volem conèixer de les trajectòries dels estudiants i pot contribuir a la
millora de les polítiques universitàries?
· Accés a la universitat; branca d’estudis; dedicació, condicions d’aprenentatge;

finançament; trajectòria; talent; mobilitat; participació; expectatives;

2. Tothom gaudeix de les mateixes oportunitats?
Com podem millorar les condicions per a l’estudi
en termes d’equitat?
3. Com de diverses són aquestes trajectòries?
Podem construir-ne una tipologia? Com és avui dia
l’”ofici” de l’estudiant universitari?

EIX
EQUITAT

EIX
DIVERSITAT

L’enquesta: 11 àmbits d’estudi
Abans

Durant

Després

• TRAJECTÒRIA EDUCATIVA ANTERIOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1) ESTUDIS ACTUALS
2) ACCÉS A LA UNIVERSITAT
3) TRAJECTÒRIA UNIVERSITÀRIA
4) EXPECTATIVES INICIALS RESPECTE LA UNIVERSITAT
5) PRÀCTIQUES D’ESTUDI I RESULTATS
6) RÈGIM DE DEDICACIÓ A L’ESTUDI
7) CONDICIONS DE VIDA
8) PARTICIPACIÓ CULTURAL I SOCIAL A LA UNIVERSITAT
9) VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA UNIVERSITÀRIA
10) EXPECTATIVES FUTURES
11) MOBILITAT INTERNACIONAL
CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES
SORTEIG I PANEL

• RETORNS DE L’EDUCACIÓ: INSERCIÓ I TRAJECTÒRIA

Calendari

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

setembre 2014febrer 2015

febrer 2015juny 2015

juny 2015gener 2016

gener 2016
endavant

• Treballs
preparatius
de disseny
de l'equip i
de
l'enquesta

• Treball de
camp, amb
una
enquesta en
línia als
estudiants
matriculats
en les
universitats
de la XVU

• Anàlisi,
difusió i
debat dels
resultats

• Noves
explotacions
de les dades
i
oportunitats
futures del
projecte

Equip de treball

DIRECCIÓ EXECUTIVA

EQUIP
REDACTOR

EQUIP
ASSESSOR

EQUIP ASSESSOR
D’ESTUDIANTS

BLOG:
www.viauniversitaria.net

e-mail:
info@viauniversitaria.net

Hashtag #viauni

La sessió d’avui: objectiu del seminari
Treballar els continguts, les preguntes i les variables que s’haurien
de recollir en el qüestionari de l’enquesta basant-nos en el
qüestionari d’Ecovipeu 2011 i, de manera complementària, en els
qüestionaris d’altres enquestes de referència internacional.

1. Conèixer amb profunditat les característiques dels estudiants i les
condicions amb què es produeix el seu pas per la universitat:
• com es poden millorar les condicions per a l’estudi en termes
d’equitat,
• com de diverses són les trajectòries dels estudiants i
• com és avui dia l’ofici de l’estudiant universitari.
2. Constituir una eina per fonamentar les decisions i orientacions de
la política universitària

Ordre del dia
10,00 Recepció
10,15 Presentació
10,30 Debat: quines són les preguntes que hauríem de recollir sobre...?
 L'accés a la universitat i tipus d'estudis
 Les condicions per a l'educació
 Els tipus de dedicació a l'estudi, trajectòria i resultats
12,00 Pausa-cafè
12,30 Debat: quines són les preguntes que hauríem de recollir sobre...?

 Mobilitat internacional
 Participació social i cultural
 Expectatives i valors
13,00 Debat: Quines anàlisis transversals hauríem de poder fer amb aquest qüestionari?
13,30 Conclusions i cloenda

1es respostes... (Consell assessor)
Prioritzar elements que identifiquin trajectòries per entendre millor la
diversitat actual de perfils i com a condició sine qua non per entendre les
desigualtats. => Diversitat i equitat s'han d'estudiar correlacionades.

EIX
EQUITAT

EIX
DIVERSITAT

S’amplia el
zoom!

EIX
QUALITAT

EQUITAT
• Condicions d’accés, i correlació amb origen socioeconòmic i cultural
Condicions de vida i d’estudi (cost econòmic d’estudiar, accés a beques,
combinació amb treball, desplaçament,...)
• Condicionants d'èxit no visibles (estades a l'estranger, acadèmies)
• Continuïtat dels estudis (pas de grau a màster i trajectòria posterior)
DIVERSITAT
• Motius de tria d’estudis i centre
• Tipologia d’estudiants segons dedicació a l’estudi, treball i situació familiar
• Trajectòries lineals/discontinues, ritme dels estudis via ràpida/lenta
• Adhesió de l'alumnat a la Universitat
• Expectatives passades i futures
QUALITAT DE L’EXPERIÈNCIA UNIVERSITÀRIA
• Entorns i estils d’aprenentatge
• Participació en la vida acadèmica
• Desenvolupament de competències transversals

1es respostes... (Consell assessor)
 UNIVERSITAT INCLUSIVA
1) Què ha d’oferir la universitat perquè sigui una institució realment inclusiva?
Propostes enfocades a la millora de l‘Equitat + Diversitat implica atendre necessitats molt diferents
(conceptes correlacionats). Com aconseguir un sistema més flexible, amb més i millors opcions per a uns
estudiants cada vegada més diversos?

2) El nostre sistema es cohesiu davant escenari internacional?
Vetllar comparabilitat amb altres enquestes

 MILLORAR EFICÀCIA DE LES POLÍTIQUES/SERVEIS:
3) Quins instruments actuals no s’ajusten a les necessitats dels estudiants universitaris?
Identificar quins serien els 3 o 4 instruments de política educativa que no s'ajusten a la realitat (sistema
d’ajuts i beques, penalització vies lentes, entrades-sortides,...).
Millorar coneixement dels serveis infrautilitzats (per desconeixement)

Gràcies!
www.viauniversitaria.net
info@viauniversitaria.net
#viauni

