AVALUACIÓ DEL CURS DE PREPARACIÓ PER A CONCURSOS I OPOSICIONS
DE LA UNIÓ EUROPEA (SEGONA EDICIÓ - 2017)

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

15
0
15

Dona
Home
Total

11
4
15

Distribució per nivell acadèmic:

Nombre d’estudiants o de graduats:

Grau
Postgrau
Màster
Doctorat
Total

Estudiant
Titulat/da
Total

6
1
5
3
15

Distribució per centre:
Facultat
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Facultat de Dret
Escola de Doctorat
Facultat de Ciències Polítiques i de
Sociologia
Facultat de Ciències de la Comunicació
Facultat de Biociències
Escola de Postgrau

Total
3
3
3
2
2
1
1
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9
6
15

2. Resultats de l’enquesta d’avaluació
Nombre de respostes obtingudes: 14
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

4,36

Valora l’adequació dels continguts

4,64

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

4,79
4,5

Valora la utilitat dels materials facilitats

4,79

Valoració global del curs

4,71

Sí

No

Creus que la durada ha estat l'adequada?

43%

57%

Els materials aportats durant el curs han estat
suficients?

93%

7%

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

4,93

Valora la claredat en la transmissió dels continguts

4,93

Valora si ha mantingut l’interès dels assistents

4,93

Valora l’actuació dels avaluadors externs

4,93

Valoració global del professorat

4,93
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Valoració de l’organització:
Valora la difusió i la informació prèvia al curs

4,14

Valora el procés d’inscripció i matrícula

4,07

Valora l’espai on s’ha realitzat el curs

4,07

Valora la gestió realitzada per part de Treball
Campus

4,43

Valoració global de l’organització

4,43

Valoració global i continuïtat:
Sí

No

100%

0%

100%

0%

86%

14%

71%

29%

Tens interès en fer-hi una estada de pràctiques?

93%

7%

Tens interès en els concursos i oposicions?

79%

21%

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
 El curso ha sido muy interesante. El profesor sabe transmitir su pasión por el tema y lo enfoca desde
una perspectiva positiva a la vez que crítica, haciendo de sus clases un espacio agradable y
motivador donde aprender. En mi opinión la duración del curso es corta para poder profundizar en
muchos temas.
 El curs hauria de durar un parell de jornades més perquè els continguts són molt interessants i es
podria profunditzar més. També m'agradaria posar-me en contacte amb Vostès per organitzar un
esdeveniment a la UAB dins del marc de la celebració del Dia Marítim Europeu l'any que ve (20 Maig
2018), ja que la Comissió permès fer esdeveniments paral·lels a la conferència anual en institucions
interessades.
 Quan dic que la durada del curs no ha estat l’adequada, em refereixo a que s'hauria de fer alguna
sessió més.
 Seria molt interessant que el curs tingués més duració per poder assimilar els coneixements i
sobretot les noves experiències de preparació de les probes per concursos de la UE.
 La durada no ha sigut suficient per aprendre tot el que el professor ens hagués volgut explicar.
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 Les instal·lacions del lloc del curs haurien d'estar preparades per l'ús d'ordinadors en el cas de que
els alumnes no en disposin. La durada del curs hauria de ser una mica més llarga, un parell de
sessions o més.
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