AVALUACIÓ DEL CURS DE PREPARACIÓ PER A CONCURSOS
I OPOSICIONS DE LA UNIÓ EUROPEA (SETENA EDICIÓ – 2022)
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 Covid19, per aquest motiu es va realitzar a través del Campus virtual de la UAB. En total hi
van haver 19 persones matriculades, de les quals 1 no va poder finalitzar el curs. Així
doncs, els resultats de l’enquesta que es presenta a continuació, corresponen a les 18
persones que el van finalitzar.
1. Dades generals del curs
Nombre d’alumnes inscrits:
Curs completat
Curs no
completat
Total

18
1
19

Distribució per sexe:
Dona
Home
Total

13
6
19

Distribució per nivell acadèmic:
Nombre d’estudiants o graduats:
Grau
10
Màster
8
Doctorat
1
Total
19
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 Veterinària
Escola de Postgrau
ICMAB
Total
2. Resultats de l’enquesta d’avaluació

Estudiant
Titulat/da
Total

11
8
19

Total
5
2
4
4
1
1
1
1
19
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Nombre de respostes obtingudes: 18
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

4,44

Valora l’adequació dels continguts

4,56

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

4,50
4,44

Valora la utilitat dels materials facilitats

4,78

Valoració global del curs

4,56
Sí

No

Creus que la durada ha estat l'adequada?

52,94
%

47,06
%

Els materials aportats durant el curs han
estat suficients?

100 %

0%

Valoració del professorat:
Valora el nivell de domini de la matèria del
professor
Valora la claredat en la transmissió dels
continguts
Valora si ha mantingut l’interès dels
assistents

4,83
4,89
4,78

Valora l’actuació dels avaluadors externs

4,72

Valoració global del professorat

4,83
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Valoració de l’organització:
Valora la difusió i la informació prèvia al
curs

4,22

Valora el procés d’inscripció i matrícula

3,72

Valora l’espai on s’ha realitzat el curs

3,89

Valora la gestió realitzada

3,94

Valoració global de l’organització

4,06

Valoració global i continuïtat:

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?
Tens interès en fer-hi una estada de
pràctiques?
Tens interès en els concursos i
oposicions?

Sí

No

94,44 %

5,56 %

94,44 %

5,56 %

83,33 %

16,67 %

66,67 %

33,33 %

66,67 %

33,33 %

77,78 %

22,22 %

3. Observacions, comentaris i/o suggeriments
✓ La meva valoració del curs és molt positiva. Compleix els objectius informatius i
d'orientació a la perfecció. Sobre la durada, crec que si fossin menys hores
durant més dies seria més fàcil assolir els coneixements. Però tot i així, amb
tots els recursos proporcionats podem revisar-los quan sigui necessari. Gràcies
per l'organització i en especial a Jose, que ha estat un gran professor i mentor
per a mi.
✓ Recomano moltíssim aquest curs, de molta qualitat, especialment gràcies al
José, un gran coneixedor de la UE i magnífic divulgador. Tot i que resulta força
intens, les sessions es fan curtes i és un molt bon inici per a la preparació no
tan sols dels processos de selecció i oposicions de la UE i OOII, sinó també de
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✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

cara a la vida professional en general i al coneixement de les habilitats i
competències d'un mateix.
El curs ha anat molt bé però es nota que el professor tenia moltes coses per
compartir amb nosaltres i que no ho ha pogut fer degut al límit de temps.
Estaria bé allargar les hores del curs per poder fer-ho tot amb més tranquil·litat.
Estaria bé que el curs tingués una durada més llarga, per tal de distribuir millor
els recursos i activitats proposades, de forma que sigui més fàcil la seva
realització i assoliment.
M'hagués agradat que fos presencial, crec que l'experiència hauria sigut molt
més agradable.
El curs ha superat totes les meves expectatives. Ha sigut extremadament útil,
fins al punt d'haver-me obert els ulls i haver-me ajudat a traçar el meu camí. El
professor José Díaz és excel·lent i la seva aportació va molt més enllà dels
continguts que el curs promet (continguts pel que fa als concursos i
oposicions). És una experiència única per a descobrir les possibilitats que la
UE ofereix de la mà d'un mentor que es presta a ajudar en tot. Molt agraïda
d'haver pogut participar.
El curs, ha estat una oportunitat d'aprenentatge molt útil per a mi i us dono les
gràcies per organitzar-lo. Vaig tenir problemes amb la matrícula, no podia
matricular-me a l'escola de postgrau i vaig haver d'esperar que el servei
d'Ocupabilitat m'informés de quan i com podia fer-la. Potser això ja ho tindreu
en compte per la propera, però crec que és important mencionar-ho.
S'haurien d'anar actualitzant les dates dels materials del Campus cada any;
sinó, per a fer entregues despista molt que les dates sovint no concordin amb
els dies del calendari. Fora d'això, la selecció de material és l'adequada i
serveix per a tots els sectors interessats.
Estaria bé poder comptar amb més informació sobre programes concrets per
fer pràctiques i més informació d’altres organismes internacionals a part de la
UE.
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