Qüestionari

Via Universitària 2015

Llegeix atentament l'enunciat de les preguntes que hi ha a continuació i marca les respostes que consideres
adients. Quan hages marcat la resposta, clica el botó de «continuació» i apareixerà la pregunta següent. Si en
alguna ocasió t’equivoques, pots retrocedir a una pregunta anterior per corregir la resposta.
En cas que hages d'interrompre l'emplenament del qüestionari, pots reprendre’l en qualsevol moment
posterior, ja que quan tornes a obrir el qüestionari s'hauran conservat les respostes anteriors de forma
automàtica.
La Xarxa Vives i la Fundació Jaume Bofill et garanteixen que les respostes que proporciones seran tractades de
manera absolutament anònima en el més estricte compliment de les lleis sobre secret estadístic i protecció de
dades personals, i es compromet a no donar-los un ús inadequat.
IMPORTANT: recorda que has d'acabar de respondre el qüestionari i emplenar almenys el 80% de les respostes per
poder participar en el sorteig.
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BLOC I: ACCÉS I TRAJECTÒRIA UNIVERSITÀRIA
1) ESTUDIS ACTUALS
Quina titulació estudies aquest curs?
-

Universitat:
Cicle:
Titulació:
Altra titulació, especifica:

Quin lloc ocupava en les teves preferències la titulació que curses, amb independència de la
universitat on la volies cursar?
Primera opció
Segona opció
Tercera opció
Altres (a partir de la quarta opció)
En quin any vas iniciar la titulació actual?:
_________________
Quan va començar el curs actual, al setembre, quants crèdits tenies aprovats de la titulació que
actualment estàs cursant?
Format decimal amb coma (ex.: 60,5):

_________________
Quants crèdits preveus fer aquest curs?
Format decimal amb coma (ex.: 60,5):

_________________
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2 ) ACCÉS A LA UNIVERSITAT
Mitjançant quina via vas accedir a la universitat?
Proves d’accés a la universitat (PAU)
Títol de tècnic superior (cicles formatius de grau superior)
Accés a la universitat per a més grans de 25 anys
Accés a la universitat per a més grans de 40 i 45 anys
Altres carreres universitàries completades
Altres carreres universitàries no completades
Altres vies. Especifica:
Quina especialitat de batxillerat vas cursar?
Àrea Cientificotècnica
Àrea d’Humanitats i Ciències Socials
Àrea de Ciències de la Natura i Salut
Àrea d’Arts
Quina va ser la teva nota d’accés a la universitat
(format decimal amb coma, ex.: 7,5)

_________________
En quin any la vas obtenir?
_________________
Et vas presentar a les proves d’exàmens complementaris?
Sí
No
No pertinent
En quin any vas accedir per primera vegada a la universitat?
_________________
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3) TRAJECTÒRIA UNIVERSITÀRIA
Has hagut d’interrompre alguna vegada els teus estudis des que vas acabar l’educació secundària fins
a l’actualitat?
Sí, entre la graduació d’estudis secundaris i l’entrada a la universitat
Sí, quan ja havia entrat a la universitat i abans d’obtenir el títol
Sí, entre que vaig obtenir el títol universitari i vaig iniciar uns altres estudis reglats
No
Quina va ser la principal raó per a interrompre temporalment els teus estudis?
Per raons financeres
Perquè no m’agradava el centre on em vaig matricular
Perquè no m'agradaven els cursos que havia de seguir
Perquè no ho podia seguir (era massa difícil)
Per raons de salut
A causa de problemes familiars
Perquè vaig trobar una feina
Per falta de perspectives / oportunitats
Una altra raó. Especifica:
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4) EXPECTATIVES INICIALS RESPECTE LA UNIVERSITAT

En el moment de triar la carrera que estàs cursant actualment, quin era el teu nivell de coneixement
del contingut de la carrera?

No en sabia res

1

2

3

4

5

Coneixia perfectament la
carrera

Quin és el teu grau d’acord amb les següents afirmacions sobre els motius que et van portar a triar
aquesta titulació?

Perquè es correspon amb les meves
aptituds
Perquè es correspon amb la professió que
voldria exercir
Perquè em condueix a una professió de
prestigi o ben pagada
Perquè té nombroses sortides
professionals
Perquè proporciona una formació àmplia i
polivalent
Perquè sense un títol universitari no es pot
anar enlloc

Gens
d'acord

Poc
d'acord

D'acord

Prou
d'acord

Molt
d'acord

Per acomplir un somni (era la que més
m’agradava)
Per eliminació (no sabia què fer i era la
que millor sonava)
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BLOC II: PRÀCTIQUES D’ESTUDI
5) PRÀCTIQUES D’ESTUDI I RESULTATS
En el transcurs d’una setmana lectiva normal, quantes hores dediques de mitjana a assistir a classe
(teòriques, pràctiques, laboratori i exàmens), a fer les tasques d’estudi i a la feina remunerada (si en
tens)?
(Si la teva resposta és “cap”, marca 0)

Total d’hores cap de
setmana

Total d’hores entre setmana
Assistència a classe
Tasques d’estudi
Feina remunerada

De la totalitat de les classes a què hauries d’haver assistit durant aquest curs, a quin percentatge
aproximat calcules que ho has fet?
Si no has fallat a cap classe, posa 100; si no has assistit a cap classe, posa 0
Introdueix nomes valors numèrics, sense %:

_________________
Per què has faltat a classe?
(Pregunta de resposta múltiple. Digues com a màxim tres raons principals per les quals has faltat a classe):

Hi ha assignatures en les quals aprofito més el temps pel meu compte que anant a classe
Amb les fotocòpies, els apunts i els manuals, ja en tinc prou
Estava preparant un examen, treball o prova
La manera en què el professor impartia les classes no m’agradava
No em venia bé l’horari
Ja havia assistit a aquesta classe, però no la vaig superar el curs anterior
Estava treballant
Per càrregues/motius familiars
No he faltat mai
Altres motius. Especifica:
Quina és la nota mitjana aproximada del teu expedient acadèmic?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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6) RÈGIM DE DEDICACIÓ A L’ESTUDI
Durant aquest curs acadèmic, de les modalitats de dedicació següents, quina encaixaria millor amb el
que fas?

(Per treball s’ha d’entendre una feina remunerada)

Estudio a temps complet (només em dedico a estudiar)
Estudio, però també faig alguna feina intermitent (compagino l’estudi amb un treball
ocasional)
Estudio i a més treballo a temps parcial (compagino l’estudi amb una jornada de treball de
menys de 35 hores setmanals)
Treballo a temps complet i a més estudio (compagino l’estudi amb una jornada de treball de
35-40 hores setmanals)

Quina importància et mereixen les raons següents per treballar mentre estudies?
1

Necessito diners per portar una
vida independent (habitatge,

(molt poca
importància)

2

3

4

5

(molta
importància)

transport, etc.)

Necessito diners per finançar
els estudis
Vull guanyar diners per poderme pagar coses meves (oci,
viatges, etc.)

Tinc ganes de fer alguna cosa
pràctica, de tenir unes altres
experiències
Així, em preparo per a la futura
professió, representa una
qualificació complementària
Milloro les possibilitats de ser
contractat en el futur gràcies al
fet que faig relacions i
contactes
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BLOC III: VIDA QUOTIDIANA
7) CONDICIONS DE VIDA
On vius durant el curs acadèmic (els dies lectius)?
Visc amb els pares
En un habitatge dels pares, però ells no hi viuen
En l’habitatge d’un altre membre de la família
En una residència universitària o col•legi major
En un habitatge llogat amb diverses persones
En un habitatge llogat tot sol
En un habitatge de la meva propietat
En una habitació llogada a l’habitatge d’una altra persona o persones
Has hagut de canviar de residència per anar a estudiar a la universitat?
Sí
No
Qui finança principalment les teves despeses?
Els meus
pares

La meva
parella

Una beca
(ajut
sense
retorn)

Un préstec
bancari
(a retornar)

Jo,
treballant
durant el
curs

Jo, treballant
durant les
vacances

Jo, amb els
meus
estalvis

Altres
(especificar)

A. Despeses comunes
Habitatge (lloguer o
hipoteca, despeses
d’aigua, llum, gas...)
Despeses d’alimentació,
roba
Despeses de transport
Telèfon i internet
Despeses de vacances,
viatges
Altres despeses de
lleure
B. Despeses d'estudi
Matrícula universitària
Llibres i material escolar
Acadèmies, classes
particulars
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No tinc aquesta
despesa

En resum, en quina mesura contribueixen cada una de les fonts d’ingressos següents a pagar les teues
despeses mentre estudies a la universitat?
Distribueix-ho proporcionalment de manera que el total sumi 100:

Distribució %
Els ingressos dels pares
Els ingressos de la meva parella
Una beca (ajut sense retorn)
Un préstec bancari (a retornar)
Treballant durant el curs
Treballant durant les vacances
Altres formes (especifica-les)
Total

100%

Habitualment, quant de temps tardes aproximadament per anar des del domicili on vius durant el curs
fins a la universitat?
Minuts (només l’anada):

_______________________________
Quina distància hi ha entre el domicili on vius durant el curs i la universitat?
Quilòmetres (només l’anada):

_______________________________
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8) PARTICIPACIÓ CULTURAL I SOCIAL A LA UNIVERSITAT
Amb quina freqüència participes en les següents activitats a la universitat?
He assistit una o
dues vegades a l'any
(esporàdicament)

Mai

Diverses
vegades a l'any

Molt sovint
(una o més
vegades al mes)

Activitats esportives
Conferències, jornades,
debats, presentació de
llibres
Cinema, teatre, concerts
Associacions culturals o
grups de teatre, coral,
orquestra
Coneixes els sistemes de participació dels estudiants en la teva universitat (delegació,
associacionisme, assemblees, etc)?
Sí
No
Participes en algun òrgan de gestió universitari (delegat de classe, junta, claustre, consell
d’estudiants, etc)?

Mai

1

2

3

4

5

Habitualment

4

5

Habitualment

Participes en assemblees o associacions d’estudiants?
Mai

1

2

3
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BLOC IV: VALORACIÓ I EXPECTATIVES DE FUTUR
9) VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA UNIVERSITÀRIA
Quin dels següents serveis adreçats als estudiants de la teva universitat fas servir o has fet servir en
alguna ocasió?
SI

NO

Orientació universitària
Beques i ajuts
Biblioteca
Serveis lingüístics
Oficina de mobilitat
Instal·lacions esportives
Atenció psicològica
Altres (especifica)
En quina mesura creus que la universitat on estudies dona prou importància a les activitats següents?
Gens
Poc
Prou
Molt
D'acord
d'acord
d'acord
d'acord
d'acord
Ajudar els estudiants a enfrontar-se a les
responsabilitats no acadèmiques (treball,
família)
La importància de dedicar un temps
considerable a estudiar, preparar i realitzar
treballs acadèmics
Proporcionar el suport que necessiten els
estudiants per obtenir èxit acadèmic
Fomentar el contacte entre estudiants de
distintes procedències econòmiques,
socials i ètniques
Proporcionar el suport que necessiten els
estudiants per créixer personalment i
socialment
Assistir a actes i activitats que organitza
(conferències, presentacions, actes
culturals, esdeveniments esportius...)
Utilitzar els mitjans informàtics per a
tasques acadèmiques
Proporcionar la informació més adient sobre
el sistema de representació estudiantil
Quin és el sentiment predominant que ara tens en relació amb la teva experiència universitària?
Entusiasme
Acontentament, sense més
Una mica de decepció
Molta decepció
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Si haguessis de començar de nou els estudis universitaris, quina d’aquestes opcions escolliries?
Mateixos estudis i mateixa universitat
Mateixos estudis en una altra universitat
Uns altres estudis en la mateixa universitat
Uns altres estudis en una altra universitat
Altres estudis no universitaris
No estudiar
Quin és el teu grau d’acord amb la següent afirmació: “Em sento plenament integrat al grup
d’estudiants de la meva titulació

Gens d’acord

1

2

3

4

5

Totalment d’acord

Quin és el teu grau d’acord amb la següent afirmació: “Em sento plenament integrat a la vida
universitària”

Gens d’acord

1

2

3

4

5

Totalment d’acord
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10) EXPECTATIVES FUTURES
Penses que la formació que estàs adquirint et permetrà trobar una feina relacionada amb els teus
estudis o aconseguir-ne una de millor a la que ja tens?

Molt difícilment

1

2

3

4

5

Molt fàcilment

Per què penses que et seran útils els estudis que curses a hores d’ara?
Gens útil

Poc útil

Útil

Prou útil

Molt útil

Poder aconseguir una feina interessant en el
futur
Assegurar-me uns bons ingressos
Assolir una posició social alta
Cultivar-me i enriquir els meus coneixements
Poder contribuir a la millora de la societat
Poder prendre les meves pròpies decisions a
la feina
Què preveus fer quan acabis l’actual titulació?
Estudiar un altre primer cicle en el meu país
Estudiar un altre primer cicle a l’estranger
Estudiar un màster en el meu país
Estudiar un màster a l’estranger
Fer un doctorat en el meu país
Fer un doctorat a l’estranger
Estudiar un altre tipus d’estudis
Deixar d’estudiar per treballar o buscar feina
Deixar d’estudiar per viatjar o fer un any sabàtic
Encara no ho sé
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11) MOBILITAT INTERNACIONAL
Has realitzat alguna estada en una universitat estrangera durant la teva trajectòria universitària?
Sí, ho he fet
No, però penso fer-ho
No
Vas participar en algun d’aquests programes?
Part del meu programa d’estudis (programa internacional)
TEMPUS
ERASMUS (MUNDUS)
LINGUA
Un altre programa de la Unió Europea
Un altre programa, quin:
No he participat de cap programa
Quina va ser la font principal de finançament de la teva estada a l’estranger?
Si us plau, escolliu només una font principal de finançament

Contribució dels meus pares/família
Els meus propis ingressos (estalvis d’un treball anterior)
Treballava mentre estudiava a l’estranger
Beques / préstecs d'estudi del país amfitrió
Beca pública (estatal, autonòmica) del meu país (no reemborsable)
Préstec públic (estatal, autonòmic) del meu país (reemborsable)
Beques d'estudi de la Unió Europea
Ajut a la mobilitat de la universitat
Beques de pràctiques de la Unió Europea
Un altre

En quina mesura es van complir les teves expectatives en relació a la teva estada a l'estranger
Gens
Poc
Prou
Acomplides
acomplides
acomplides
acomplides
Desenvolupament personal

Totalment
acomplides

Millora de l’idioma
Integració social
Qualitat de l’educació
Nivell acadèmic
Servei de la institució
amfitriona
Reconeixement acadèmic
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Fins a quin punt són els següents aspectes un obstacle per a tu a l'hora de realitzar un curs en el
estranger?
1
(gens)

2

3

4

Coneixement insuficient de l'idioma
Dificultats per obtenir informació
Problemes amb l'allotjament al país amfitrió
Separació de la parella, fills, amics
Pèrdua de beneficis socials
Pèrdua d'oportunitats per guanyar diners
Expectativa de càrrega financera addicional
Falta d'empenta personal
Se suposa que els meus estudis tenen poca utilitat al
meu país
Expectativa de retard en el progrés dels meus estudis
Problemes amb el reconeixement de resultats obtinguts
Accés limitat als programes de mobilitat del meu país
Problemes amb l'accés al país preferit
(visat , etc.)
Limitació d'admissions a la institució i/o titulació
No s’ajusta a l’estructura del meu programa
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5
(molt)

BLOC V: DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
Sexe

Masculí
Femení

Any de naixement: ________________
Lloc de residència familiar:
Espanya
Andorra
França
Itàlia
Altres països:
En quina Comunitat Autònoma?
Andalusia
Aragó
Astúries
Balears
Canàries
Cantàbria
Castella La Manxa
Castella Lleó
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galícia
Madrid
Múrcia
Navarra
País Basc
Rioja
Ceuta
Melilla
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Situació familiar
Solter/soltera
Casat/casada
En parella, sense estar casat/casada
Divorciat/divorciada
Viudo/viuda
Tens fills?
Sí
No
Quants en tens?
1 fill
2 fills
Més de 2 fills
Quina edat té el fill més petit (en anys)? _______________________________
Quin és el nivell d’estudis més elevat aconseguit pel teu pare?
Sense estudis
Primaris
Estudis secundaris obligatoris (ESO, EGB, FP de 1er grau)
Segona etapa de l’ensenyament secundari (BUP, FP de 2on grau, batxillerat i cicles formatius de grau
mitjà)
Cicles formatius de grau superior
Primer i segon cicle d’ensenyament universitari
Tercer cicle d’ensenyament universitari (doctorat)
No ho sé
Quin és el nivell d’estudis més elevat aconseguit per la teva mare?
Sense estudis
Primaris
Estudis secundaris obligatoris (ESO, EGB, FP de 1er grau)
Segona etapa de l’ensenyament secundari (BUP, FP de 2on grau, batxillerat i cicles formatius de grau
mitjà)
Cicles formatius de grau superior
Primer i segon cicle d’ensenyament universitari
Tercer cicle d’ensenyament universitari (doctorat)
No ho sé
Què fa el teu pare en l’actualitat?
Treballa a temps complet
Treballa a temps parcial
No treballa, però està buscant feina
Altres (per exemple, tasques de la llar, jubilat, etc.)
No ho sé / ha mort
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Què fa la teva mare en l’actualitat?
Treballa a temps complet
Treballa a temps parcial
No treballa, però està buscant feina
Altres (per exemple, tasques de la llar, jubilat, etc.)
No ho sé / ha mort
Quina és l’ocupació actual, o l’última, del teu pare?
Direcció d’empreses i administracions públiques.
Empresari amb 10 o més assalariats/des.
Professional (professor, advocat, metge, etc.)
Tècnics mitjans i professional de suport. Càrrecs intermedis administratius, comercials o tècnics.
Empleat d’oficina. Resta de personal administratiu, comercial o tècnic.
Treballador de serveis (restauració, personals i protecció) / personal comercial.
Empresari amb menys de 10 assalariats, empresa familiar, autònom/a.
Treballador qualificat en activitat agrícola i pesca
Artesà i treballador qualificat de la indústria
Operador d’instal•lacions i maquinària i muntadors
Treballador no qualificat de la indústria, agrícola i pesca, i serveis / assistent domèstic i relacionat
Forces armades
No ha treballat mai fora de casa
No ho sé
Quina és l’ocupació actual, o l’última, de la teva mare?
Direcció d’empreses i administracions públiques.
Empresari amb 10 o més assalariats/des.
Professional (professor, advocat, metge, etc.)
Tècnics mitjans i professional de suport. Càrrecs intermedis administratius, comercials o tècnics.
Empleat d’oficina. Resta de personal administratiu, comercial o tècnic.
Treballador de serveis (restauració, personals i protecció) / personal comercial.
Empresari amb menys de 10 assalariats, empresa familiar, autònom/a.
Treballador qualificat en activitat agrícola i pesca
Artesà i treballador qualificat de la indústria
Operador d’instal•lacions i maquinària i muntadors
Treballador no qualificat de la indústria, agrícola i pesca, i serveis / assistent domèstic i relacionat
Forces armades
No ha treballat mai fora de casa
No ho sé
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Quins són, al teu parer, els ingressos nets mensuals aproximats del teu pare?
No cobra res
Menys de 450 €
Entre 451 i 750 €
Entre 751 i 1.200 €
Entre 1.201 i 1.500 €
Entre 1.501 i 2.300 €
Entre 2.301 i 3.000 €
Entre 3.001 i 3.800 €
Entre 3.801 i 4.500 €
Més de 4.500 €
No ho sé
Quins són, al teu parer, els ingressos nets mensuals aproximats de la teva mare?
No cobra res
Menys de 450 €
Entre 451 i 750 €
Entre 751 i 1.200 €
Entre 1.201 i 1.500 €
Entre 1.501 i 2.300 €
Entre 2.301 i 3.000 €
Entre 3.001 i 3.800 €
Entre 3.801 i 4.500 €
Més de 4.500 €
No ho sé
Quin és el teu país de naixement?:
Espanya
Alemanya
Àustria
Bèlgica
Bulgària
Txèquia
Xipre
Croàcia
Dinamarca
Eslovàquia
Eslovènia
Estònia
Finlàndia
França
Grècia
Hongria
Irlanda

Islàndia
Itàlia
Letònia
Lituània
Luxemburg
Macedònia
Malta
Montenegro
Països Baixos
Polònia
Portugal
Regne Unit
Romania
Sèrbia
Suècia
Turquia
Altres: especifica:
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Quina es la teva Comunitat Autònoma de naixement?
Andalusia
Aragó
Astúries
Balears
Canàries
Cantàbria
Castella La Manxa
Castella Lleó
Catalunya
Comunitat Valenciana

Extremadura
Galícia
Madrid
Múrcia
Navarra
País Basc
Rioja
Ceuta
Melilla

Quin es el país de naixement del teu pare?

__________________________
Quina es la Comunitat Autònoma de naixement del teu pare?
____________________________
Quin es el país de naixement de la teva mare?
____________________________
Quina es la Comunitat Autònoma de naixement de la teva mare?

__________________________

Has contestat un xx% de preguntes. No has arribat al mínim exigit de preguntes (80%) per poder participar en el
sorteig.
Si vols participar pots retrocedir i emplenar les que has deixat sense contestar.
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