Formulari
Per omplir les respostes heu de fer clic amb el ratolí per marcar la cel·la que vulgueu.
El Servei d'Estadística i Qualitat Universitària garanteix la confidencialitat i privacitat
de les dades. Malgrat l'enquesta és totalment anònima, us demanam la vostra adreça
elctrònica per no haver d'enquestar-vos en la segona fase, que és telefònica.
* Camp obligatori

Informació prèvia
* Correu electrònic (on has rebut la petició de contestar aquest formulari):
* Edat:
* Sexe:

home

dona

* Grau que has cursat:

A. Situació actual
1. Treballes actualment?:
2. Àmbit de l'empresa on treballes:
3. A quin sector d'activitat econòmica pertany l'empresa?:
4. En quin grau utilitzes els coneixements, competències i habilitats adquirits al
grau?:

B. Impacte del grau
5. Dos anys després d'acabar el grau, creus que ha tingut algun impacte a la teva
vida?:
a. A nivell laboral:
Sí - Especifica: després d'acabar el grau
No
b. A nivell personal:
c. A nivell social:

Sí - Especifica:
Sí - Especifica:

No
No

d. A altres nivells:

Sí - Especifica:

No

6. Creus que amortitzaràs els diners i el temps que hi invertires?:
7. Si poguessis tornar enrere, tornaries fer el mateix grau?:

C. Valoració del grau
8. Valora d'una forma global la teva satisfacció amb el grau (d'1 a 10):
9. Indica quins són, al teu parer, els canvis que s'haurien de dur a terme per
incrementar l'impacte del grau:

D. Abans de cursar el grau
10. Per què estudiares un grau?:
a. Per vocació i/o ganes d’estudiar:
b. Per millorar el meu currículum:

Sí
Sí

No
No

c. Per millorar els coneixements sobre la feina que tenia en aquell
moment:

Sí

No
Sí

d. Per tenir una feina més bona o un sou més elevat:
e. Per trobar feina més fàcilment:

Sí

f. Per dedicar-me a la investigació (fer la tesi):
g. Altres motius:

Sí - Especifica:

No

No
Sí

No
No

11. Tenies feina abans de cursar el grau?:
12. Era la mateixa feina que tens ara?:
13. Àmbit de l'empresa on treballaves:

E. El moment en què vares acabar el grau
14. Què vares fer en acabar el grau?:

a. Vaig crear una empresa:

Sí

No

b. No tenia feina i en vaig cercar:

Sí

No

c. Continuar amb la feina que ja tenia:

Sí

No

d. Continuar amb la feina que ja tenia i cercar-ne una de més bona:
e. Vaig canviar de lloc a l’empresa on treballava:
Sí

f. Vaig continuar estudiant:

No

g. Vaig dedicar-me a fer la tesi:
h. No vaig fer res:
i. Altres:

Sí

Sí

Sí

No

No

Sí - Especifica:

No

15. Si vares cercar una nova feina...
a. Mètode per cercar feina (en pots triar més d'un):
b. Autocandidatura:
c. A través del SOIB:

Sí

No

Sí

No

d. Per anuncis de premsa:

Sí

No

e. Empresa de treball temporal:
f. Empreses de selecció:

Sí

Sí

No

g. DOIP / Borsa de treball UIB:

Sí

h. Borses de treball (IMFOF,CAEB):
i. Oposicions/concurs públic:
j. Contactes personals:

No
Sí

Sí
Sí

No

No
No

No

No

Sí

No

k. Internet:

Sí

No

l. Creació d’empresa o despatx propi:
m. Altres:

Sí - Especifica:

Sí

No
No

Mètode que et va permetre trobar feina (tria'n un):
Quan de temps vares cercar feina abans de trobar-ne? (en mesos):

Moltes gràcies per la teva col·laboració

