AVALUACIÓ DEL CURS DE PREPARACIÓ PER A CONCURSOS I OPOSICIONS
DE LA UNIÓ EUROPEA (TERCERA I QUARTA EDICIÓ – 2018/19)

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
Distribució per gènere:

Nombre d’alumnes:
Inscrits
Curs no completat
Total

28
0
28

Femení
Masculí
Total

17
11
28

Distribució per nivell acadèmic:

Nombre d’estudiants o de graduats:

Grau
Postgrau
Màster
Total

Estudiant
Titulat/da
Total

18
2
8
28

Distribució per centre:
Facultat
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Facultat de Dret
Facultat d'Economia i Empresa
Escola de Postgrau
Escola d'Enginyeria i Turisme
Facultat de veterinària
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Total
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Total
11
5
5
2
2
1
1
1
28

10
18
28

2. Resultats de l’enquesta d’avaluació
Nombre de respostes obtingudes: 20
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

4,75

Valora l’adequació dels continguts

4,8

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

4,9
4,7

Valora la utilitat dels materials facilitats

4,85

Valoració global del curs

4,85

Sí

No

Creus que la durada ha estat l'adequada?

55%

45%

Els materials aportats durant el curs han estat
suficients?

95%

5%

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

5

Valora la claredat en la transmissió dels continguts

4,95

Valora si ha mantingut l’interès dels assistents

4,95

Valora l’actuació dels avaluadors externs

4,8

Valoració global del professorat

4,95
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Valoració de l’organització:
Valora la difusió i la informació prèvia al curs

3,85

Valora el procés d’inscripció i matrícula

4,2

Valora l’espai on s’ha realitzat el curs

4,2

Valora la gestió realitzada per part de Treball
Campus

4,65

Valoració global de l’organització

4,3

Valoració global i continuïtat:
Sí

No

100%

0%

100%

0%

95%

5%

90%

10%

Tens interès en fer-hi una estada de pràctiques?

75%

25%

Tens interès en els concursos i oposicions?

95%

5%

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










Gràcies a aquest curs m'he decidit a enfocar la meva carrera professional a les institucions de la
Unió Europea, així que moltes gràcies tant als organitzadors com al professor. L'únic
inconvenient del curs ha sigut el temps, ja que hi ha molt contingut a practicar en molt pocs
dies.
Gran curs, llàstima que sigui tan curtet. El fet de poder fer una simulació d’entrevista o de
dinàmica de grup va ser el millor, perquè normalment els centres que donen suport per a les
oposicions no ofereixen aquest tipus de servei.
Molt satisfeta en general dels continguts, la presentació i, sobretot, la motivació, el domini i la
professionalitat d'en José Díaz Lafuente.
Un curs molt interessant i pràctic, amb un professor que involucra i motiva l'alumnat.
S'obtenen coneixements i experiència útils tant per a l'objectiu de les institucions europees
com per al conjunt de la carrera professional i el creixement personal.
Un curs molt recomanable, i ja l'he recomanat a altres persones.
Crec que hauria estat interessant que tingués una o dues sessions més.
Curso interesante, te abre puertas.
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La única "falta" que li he trobat al curs és la durada. Crec que hagués estat molt interessant que
es fessin 1 o dues sessions més per poder "anar amb més calma" a l'hora de tractar els temes a
classe. Per la resta, personalment penso que és un curs fantàstic, l'ambient és molt enriquidor i
el professor és molt, molt adient i correcte.
Destacar l’esforç i voluntat del professor, qui ha aconseguit motivar i orientar als estudiants de
manera excel·lent.
Molt recomanable per a persones que vulguin treballar en Organismes Internacionals de
qualsevol tipus
Un curs molt útil però m'ha faltat més temps de dedicació cap a altres organitzacions
internacionals. Fantàstic el fet de fer-nos passar una dinàmica de grup. He tingut uns companys
de classe molt actius, agradables i bons.
La sessió individualitzada final hauria de ser més llarga i oferir una millor orientació laboral
personalitzada.
EXCELENTE
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