AVALUACIÓ DEL CURS DE PREPARACIÓ PER A CONCURSOS I OPOSICIONS
DE LA UNIÓ EUROPEA (SISENA EDICIÓ – 2021)
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 es va realitzar a través del Campus virtual de la UAB. En total hi van haver 21
persones matriculades, de les quals 4 no van poder finalitzar el curs. Així doncs, els resultats de
l’enquesta que es presenta a continuació, corresponen a les 17 persones que el van finalitzar.
1. Dades generals del curs
Nombre d’alumnes inscrits:
Curs completat
Curs no completat
Total

Distribució per sexe:
17

Dona

15

4

Home

6

21

Total

21

Distribució per nivell acadèmic:

Nombre d’estudiants o graduats:

Grau

17

Estudiant

13

Màster

3

Titulat/da

8

Doctorat

1

Total

21

Total

21

Distribució per centres:
Facultat
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Facultat d'Economia i Empresa
Facultat de Traducció i d'Interpretació
Facultat de Dret
Facultat de Filosofia i Lletres
Facultat de Biociències
Facultat de Veterinària
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera
Escola de Doctorat
UOC
Total

Total
3
2
7
3
1
1
1
1
1
1
21
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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

4,71

Valora l’adequació dels continguts

4,76

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

4,81
4,76

Valora la utilitat dels materials facilitats

4,71

Valoració global del curs

4,88

Sí

No

Creus que la durada ha estat l'adequada?

56,25 %

43,75 %

Els materials aportats durant el curs han estat
suficients?

93,75 %

6,25 %

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

4,94

Valora l’actuació dels avaluadors externs

4,76

Valoració global del professorat

4,88
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Valoració de l’organització:
Valora la difusió i la informació prèvia al curs

4,65

Valora el procés d’inscripció i matrícula

4,59

Valora l’espai on s’ha realitzat el curs

4,35

Valora la gestió realitzada per part de Treball
Campus

4,65

Valoració global de l’organització

4,71

Valoració global i continuïtat:
Sí

No

100 %

0%

100 %

0%

100 %

0%

94,12 %

5,88 %

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








Ha estat un plaer poder seguir aquest curs amb en José de professor. És un gran professional i
una gran persona.
He marcat l'espai com a regular perquè trobo que fer-lo virtualment no és tan profitós com ferho de manera presencial, però tenint en compte la situació sanitària, crec que dins de les
opcions era la més indicada.
El que més valoro del curs és la part de creixement personal, indispensable no només per als
concursos i oposicions a la UE, sinó per a poder fer front als reptes de la vida en general.
En general m'ha agradat molt el curs i com ho ha fet en José. El curs és molt interessant. Potser
fer-lo un pèl més llarg o bé poder fer un curs de continuïtat amb aquest. L'únic que m'ha faltat
és parlar un pèl més dels OOII i del tercer sector, per tenir una mirada més global. Valoro molt
positivament l'aspecte de l'acompanyament i les sessions individualitzades, així com la
participació d'altres persones explicant la seva trajectòria. Valoro molt positivament el fet
d'haver-lo fet online, ja que m'ha permès participar-hi.
En José es un professor d'aquells que no et deixaran indiferent/a, la seva manera de comunicar
i entendre els demés és espectacular. Moltes gràcies per oferir aquest curs tan sensacional!
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Molt bon curs, sobretot per l'autoconeixement i reflexió personal. El professor molt proper i
necessari per a la trajectòria acadèmica de qualsevol estudiant. Et fa reflexionar sobre el que
realment vols, fent preguntes tan senzilles que mai ens fem. Molt recomanable.
He quedat molt satisfeta amb la participació en aquest curs i ho recomanaré a tothom a qui li
interessi. M'agradaria rebre informació mensualment al correu de la UAB en relació als cursos
que es van oferint.
Un curs súper útil, ben preparat i, sobre tot, ajuda molt a veure les diferents sortides
professionals que t'ofereix la UE i les OOII, qüestions que no s'aprenen en cap altre lloc.
El curs ha valgut molt la pena. L'únic inconvenient ha estat que el curs ha durat poc i hagués
estat interessant poder haver fet més simulacions, per exemple, dels exàmens tipus test.
Al principi creia que se'm faria molt pesat, per ser dues tardes a última hora, i ser 5 hores a la
setmana, però m'equivocava. La classe era totalment multidisciplinària, tractant altres
dimensions dels concursos públics que a vegades s'obliden, i per això, el rol del José va ser clau.
És un gran comunicador, una persona desmesuradament empàtica i que feia les classes passar
en res de temps. Tant de bo el curs hagués durat el doble. El feedback, tant seu, com de la resta
de persones que han intervingut en les proves, també ha estat molt valuós. Qualsevol persona
que dubta sobre si la carrera europea és la seva, ha de fer aquest curs.
Curs excel·lent. Si fos més ampli (més hores), encara ho seria més. Crec que és poc conegut fora
de l'àmbit de la UAB. Seria molt interessant exportar-lo a altres comunitats d'estudiants i/o
professionals. Si us puc ajudar a donar-lo a conèixer, estaré encantada de fer-ho. Moltes gràcies
per tot. Salutacions!
Me ha encantado, espero que mucha gente pueda disfrutar del curso si vuelve a hacerse
¡Muchas gracias por organizarlo!
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