AVALUACIÓ DEL CURS DE PREPARACIÓ PER A CONCURSOS I OPOSICIONS
DE LA UNIÓ EUROPEA

L’avaluació del curs va tenir el doble objectiu de conèixer l’opinió dels estudiants respecte el
curs, i alhora, detectar i conèixer les necessitats d’acompanyament i suport que els
participants puguin tenir per iniciar i/o continuar la seva trajectòria professional en les
institucions europees.
A continuació es mostren els excel·lents resultats de valoració que ha obtingut el curs, així com
algunes opinions i comentaris dels participants.
1. Dades generals del curs
Nombre d’alumnes:

Distribució per gènere:

Inscrits
Curs no completat
Total

20
1
20

Dona
Home
Total

16
3
19

Distribució per nivell acadèmic:

Nombre d’estudiants o de graduats

Grau
Màster
Doctorat
Total

Estudiant
Titulat/da
Total

11
4
4
19

8
11
19

Distribució per centre
Comunitat UAB?
Sí

No

Facultat
Escola de Doctorat
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Facultat d'Economia i Empresa
Universitat de Lleida
Universitat Pompeu Fabra

Total general
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Total
3
7
2
1
1
3
1
1
19

2. Resultats de l’enquesta d’avaluació
Nombre de respostes obtingudes: 11
Per tal d’obtenir una puntuació numèrica de les respostes hem atorgat els següents valors a les
respostes dels estudiants: 5 = Molt bona; 4 = Bona; 3 =Regular; 2 =Dolenta; 1 = Molt dolenta.
Valoració del curs:
Valora el nivell d’assoliment dels objectius del curs

4,45

Valora l’adequació dels continguts

4,55

Valora el nivell d’aportació de continguts
innovadors
Valora l’aplicació pràctica que creguis que tindrà
per a tu el curs

4,27
4,27

Valora la utilitat dels materials facilitats

4,55

Valoració global del curs

4,73

Sí

No

Creus que la durada ha estat l'adequada?

82%

18%

Els materials aportats durant el curs han estat
suficients?

82%

18%

Valoració del professorat:
Valora el nivell de domini de la matèria del
professor

4,91

Valora la claredat en la transmissió dels continguts

4,91

Valora si ha mantingut l’interès dels assistents

4,91

Valora l’actuació dels avaluadors externs

4,82

Valoració global del professorat

4,91
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Valoració de l’organització:
Valora la difusió i la informació prèvia al curs

3,82

Valora el procés d’inscripció i matrícula

4,00

Valora l’espai on s’ha realitzat el curs

4,36

Valora la gestió realitzada per part de Treball
Campus

3,91

Valoració global de l’organització

4,18

Valoració global i continuïtat:
Sí

No

100%

0%

90%

10%

90%

10%

82%

18%

Tens interès en fer-hi una estada de pràctiques?

90%

10%

Tens interès en els concursos i oposicions?

90%

10%

Recomanaries aquest curs a altres companys/es?
Creus que la formació rebuda et serà útil per al teu
desenvolupament professional i personal?
Tens intenció d’iniciar o continuar la teva
trajectòria professional vinculada l’àmbit de les
institucions europees?
T’agradaria formar part del programa de suport a
estudiants i titulats de la UAB que vulguin fer
pràctiques o carrera professional a les institucions
europees?

3. Observacions, comentaris i/o suggeriments:
 La meva valoració del curs ha estat molt positiva. El professor ens ha ajudat amb un gran ventall de
materials i recomanacions, i alhora ens ha motivat a continuar endavant. Molt agraït a l'organització
d'aquest curs, i recomano molt la seva repetició.
 El professor ha estat magnífic i ha fet el curs pràctic, amè i molt interessant. Gràcies per aquesta
proposta!
 Volia aclarir que encara no he acabat la carrera que estic cursant actualment, crec que aquest tipus
de cursos són importants sobretot per persones que estiguin a darrer curs de la carrera. És un curs
interessant i m'ha agradat molt però trobo que ha de ser encarat per persones que ja estiguin
acabant o per persones que ja tinguin una relació prèvia amb el temari europeu. I ha de ser gent
amb una certa maduresa, crec que és un curs que s'ha de prendre en serio i no com un curs més.
 El profesor ha sido muy innovador en la forma de impartir el curso. Ha conseguido ser práctico a la
vez que nos mostraba la parte más realista o teórica. Ha aportado una pequeña muestra de las
diferentes posibilidades que existe en la UE de manera interactiva y cercana. Ha sido un placer asistir
al curso.

 Al no ser antiga alumna de la UAB va ser confós i una mica difícil el procés d'inscripció i matrícula
perquè no tenia NIU.
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