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Vos demanam la vostra col·laboració per conèixer les raons per les quals no heu completat els estudis de grau que vàreu iniciar a la

nostra institució. La finalitat d'aquest estudi és conèixer quines iniciatives podem dur a terme per ajudar-vos a reprendre els vostres

estudis.

Us agrairíem que, per favor, contesteu l'enquesta abans del dia 12 de juliol, us gararantim l'anonimat, la confidencialitat i la 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.

Estudis de grau que vàreu iniciar i que no heu finalitzat:

--

Edat:  anys

Sexe: --

E-mail:  

Lloc de residència actual:  

 a. Per vocació

 b. Perquè no trobava feina i no tenia res millor a fer

 c. Feia feina i era una possibitat de promoció laboral

 d. Enriquiment personal

 e. Tenir, en el futur, una professió i/o un bon lloc de treball

 f. Els meus pares m’hi varen obligar
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 g. Altres (escriviu el motiu):

       

     

 a. Motius personals i/o socioeconòmics (problemes: econòmics, de salut o familiars; canvi de residència, etc.)

 b. Manca de satisfacció amb la titulació en la qual estava matriculat o amb la UIB

Personals i/o socioeconòmics:

 a. Manca de mitjans econòmics per continuar cursant els estudis universitaris

 b. No tenc els coneixements previs necessaris i/o tenc dificultats per superar els estudis

 c. M’ho he repensat i no m’interessa cursar estudis universitaris i/o em vaig equivocar en la meva elecció

 d. M’he incorporat al món laboral i/o ha canviat la meva situació familiar

 e. Horaris dels estudis incompatibles amb el treball i/o les càrregues familars

 f. He canviat de lloc de residència

 g. Excessiva càrrega de treball per a mi

 h. Altres

 

Context universitari. Em varen decepcionar els estudis i/o no em varen agradar principalment per:

 a. Informació preuniversitària inadequada, no tenia prou informació abans de matricular-me i creia que eren una altra cosa

 b. Estudis massa teòrics, poc pràctics i/o amb manca de connexió amb la realitat laboral

 c. Dificultats amb l’idioma en què s’imparteixen la majoria de les classes

 d. Manca d’interès i de preparació del professorat

 e. Manca de tutorització, d’orientació i/o d’atenció personalitzada

 f. Baixa qualitat dels estudis

 g. No em va agradar l’ambient universitari

  Sí    ⇒         a la UIB          en una altra universitat

 Depèn

      De què?

      

 

 No

      Per quin motiu?
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Gràcies per contestar el qüestionari

Envia       Esborra camps

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que les

dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l'activitat de tractament habilitat a l'efecte, la finalitat dels quals és

gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol·licitades són necessàries per acomplir la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix

aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del

tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d'adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a

l'atenció de la delegada de protecció de dades, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a

respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat dels fitxers.
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