AVALUACIÓ DEL CURS DE PREPARACIÓ PER A CONCURSOS I OPOSICIONS
DE LA UNIÓ EUROPEA (CINQUENA EDICIÓ – 2020)
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.
NOTA: L’edició d’aquest curs va estar afectada plenament per la pandèmica del Covid-19, per
aquest motiu, primer es van aturar les classes uns mesos i finalment, davant la impossibilitat
de continuar-lo de manera presencial, es va finalitzar de manera virtual. En total hi van haver
24 persones inscrites, de les quals 7 amb les noves dates i format del curs, no van continuar
com a alumnes. Així doncs, els resultats de l’enquesta que es presenta a continuació,
corresponen a les 17 persones que van finalitzar el curs.
1. Dades generals del curs
Nombre d’alumne inscrits:
Curs completat
Curs no completat
Total

Distribució per sexe:
17

Dona

13

7

Home

11

24

Total

24

Distribució per nivell acadèmic:

Nombre d’estudiants o de graduats:

Grau

12

Estudiant

7

Màster

11

Titulat/da

17

Postgrau

2

Total

24

Total

24

Distribució per centre:
Facultat
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Facultat de Dret
Facultat de Psicologia
Facultat de Biociències
Facultat de Ciències de l'Educació
Total

Total
11
4
3
3
1
1
1
24
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2. Resultats de l’enquesta d’avaluació
Nombre de respostes obtingudes: 17
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

4,24

Valora l’adequació dels continguts

4,65

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

4,47
4,18

Valora la utilitat dels materials facilitats

4,35

Valoració global del curs

4,35

Creus que la durada ha estat l'adequada?
Els materials aportats durant el curs han estat
suficients?

Sí

No

75 %

25 %

87,5 %

12,5 %

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

4,94

Valora la claredat en la transmissió dels continguts

4,88

Valora si ha mantingut l’interès dels assistents

4,65

Valora l’actuació dels avaluadors externs

4,59

Valoració global del professorat

4,71
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Valoració de l’organització:
Valora la difusió i la informació prèvia al curs

3,88

Valora el procés d’inscripció i matrícula

4,29

Valora l’espai on s’ha realitzat el curs

4,00

Valora la gestió realitzada per part de Treball
Campus

4,24

Valoració global de l’organització

4,06

Valoració global i continuïtat:
Sí

No

100 %

0%

88,24 %

11,76 %

76.47%

23,53 %

64,71 %

35,29 %

Tens interès en fer-hi una estada de pràctiques?

82,35 %

17,65 %

Tens interès en els concursos i oposicions?

82,35 %

17,65 %

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 curs ha estat bastant útil per entendre com funciona les oposicions a nivell europeu
Mi formación en traducción, especializada en traducción médica, me lleva a poner mis
objetivos en organizaciones como la OMS, la OPS o entidades más dedicadas a este ámbito
médico/científico de la UE con el fin de facilitar la comunicación entre países e instituciones y
posibilitar el alcance de toda esta información a los ciudadanos. El papel de un traductor es
clave en la innovación y la investigación para conseguir un bien común.
Continuar la meva formació en l'àmbit europeu, a nivell institucional, enpresarial i d'ONG's.
Estic interessant en treballar en àmbits relacionats amb els meus estudis: Administració i
Direcció d'Empreses i Pedagogia
Tenir un coneixement de les opcions i del funcionament dels processos de selecció
internacionals i l'ambient de treball en aquests entorns.
No seguiré en el ámbito de las insituciones solo como prácticas
El meu objectiu és treballar com a psicòloga social en l'àmbit internacional tractant amb
diversos col•lectius mitjançant l'intervenció i l'investigació psicosocial.
M'agradaria treballar en una institució relacionada amb la UE a Brussel.les
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✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Voldria treballar en projectes europeus desenvolupats a Espanya.
Estic interessada en treballar en l'àmbit internacional, tant a Nacions Unides com a la Unió
Europea. Per aquest motiu m'he plantejat fer unes pràctiques per obrir-me camí i adquirir
experiència professional en l'àmbit internacional.
Mi principal objetivo es obtener un puesto a largo plazo en el departamento de acción exterior
o en la agencia de la defensa europea.
M'agradaria fer una estada de pràctiques o treballar en alguna institució durant un temps, però
per ara no em plantege l'opció d'opositar i treballar en aquest àmbit a llarg plaç.
M'agradaria arribar a treballar en una organització internacional. No obstant, encara estic en el
proces de formacio i encara no he decidit l'ambit concret.
Me gustaría hacer una estancia de prácticas en algún organismo europeo o centros de
investigación sobre temas y políticas europeas. En un futuro no descarto la idea de
presentarme a las oposiciones para las instituciones.
Vull treballar com a intèrpret/traductora a l'ONU o a qualsevol organisme de la Unió Europea.
El meu objectiu és treballar en l'àmbit de cooperació i drets humans, i col.laborar amb les
institucions europees
Me gustaría poder trabajar en algún organismo de la UE, previamente haciendo prácticas y
luego poder optar a hacer el EPSO. Mis objetivos so básicamente poder poner en práctica todo
lo aprendido en el Máster de Integración Europea . Y el primer escalón sería como asistente
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