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Satisfacció dels graduats de grau 2017-2018

Presentació de l’enquesta
En aquest informe es presenten els resultats de l’enquesta que es fa als graduats de grau per
conèixer la valoració que fan entorn diferents aspectes relacionats amb la docència rebuda.
L’enquesta de satisfacció dels graduats és una enquesta que es fa a proposta d’AQU Catalunya
i està consensuada entre totes les universitats del sistema universitari català, tan públiques
com privades. Aquesta enquesta es fa des del curs 2014-2015 a tots els graduats de la
universitat, per tant enguany ja disposem de quatre onades de resultats.
L’enquesta té com a finalitat: 1) recollir les valoracions dels graduats sobre els estudis escollits
i la universitat, 2) disposar d’informació qualitativa sobre la UPF i els seus graus, l’organització
de la docència, i el model docent, i 3) facilitar a tots els centres informació clau a tenir en
compte en els processos d’avaluació i acreditació dels ensenyaments oficials.
L’enquesta consta de dues parts, una primera part de dotze preguntes referents a
característiques del graduats, des del gènere, a la via d’accés, la nota d’accés o el perquè de la
tria dels estudis; i una segona part que consta de vint-i-dues preguntes on es pregunta per la
satisfacció del graduat amb diversos aspectes dels estudis finalitzats, i també si tornaria a
repetir el grau i la Universitat.
En aquest informe ens centrem en els resultats de la segona part de l’enquesta, és a dir, en les
valoracions que fan els estudiants de diferents aspectes de la titulació. Així doncs, trobareu les
respostes a totes les preguntes relatives a la titulació de les quatre enquestes fetes fins ara,
així com una anàlisi valorativa d’aquestes.
Els resultats d’aquesta enquesta donen una informació molt valuosa als responsables de cada
titulació, i la seva anàlisi pot resultar molt útil de cara a orientar o introduir millores a la
titulació.

Nivell de participació
En l’última edició, l’enquesta de graduats es va realitzar al conjunt de graduats de la UPF i es
van obtenir 10 respostes dels estudis d’Administració i Direcció d’Empreses, que són un 15,2%
del total de graduats d’aquesta titulació el curs 2017-2018.

Unitat de Projectes, Estudis i Qualitat
Març 2019

2

Satisfacció dels graduats de grau 2017-2018

Resultats de l’enquesta
Els resultats de l’enquesta els hem agrupat en una taula on es mostren les respostes
obtingudes a les 22 qüestions referides a diferents aspectes de la docència i també el
percentatge d’estudiants que tornaria a estudiar el grau i el que tornaria a estudiar a la UPF.
Aquestes dues preguntes són recurrents i habituals a les enquestes de satisfacció que es fan
als estudiants i mostren la voluntat dels graduats de la UPF de si, si avui poguessin tornar a
començar, tornarien a fer la mateixa titulació i tornarien a triar la UPF.
Als estudiants se’ls demana una valoració de cada qüestió en una escala de 1, molt desacord,
a 5, molt d’acord. A la taula que segueix es presenten les mitjanes obtingudes de cada qüestió
el curs 2014-2015, el 2015-2016, el 2016-2017 i el 2017-2018. A més del curs 2017-2018 es
mostra també el percentatge de satisfets/etes, és a dir, el percentatge d’alumnes graduats que
valoren la qüestió amb un 4 (d’acord) o un 5 (molt d’acord).
Entrant en detall amb les valoracions que han fet els graduats el 2017-2018, cap de les
qüestions presenta una valoració per sobre de 4,5 i les més ben valorades són: el volum de
treball exigit (4,1) i les instal·lacions (4,4). Aquestes valoracions s’expliquen perquè en tots dos
aspectes el 90% dels enquestats han respòs que estan satisfets/etes, per tant ho valoren entre
4 i 5. En canvi, hi ha onze aspectes dels vint primers (55%) que es valoren per sota del 3,5: la
tutorització (2,6), els sistemes d’avaluació (2,7), la satisfacció amb la titulació (2,7), la
coordinació en els continguts de les assignatures (2,8), les pràctiques externes (3,1), els
serveis de suport a l’estudiant (3,1), la metodologia docent (3,2), la formació rebuda (3,2),
sobre si l’alumne ha rebut una resposta adequada a les queixes (3,3), l’estructura del pla
d’estudis (3,3) i la informació relacionada amb la titulació en la web (3,4). Aquestes
valoracions poden veure’s afectades perquè són les que tenen un percentatge de satisfacció
inferior, per sota del 60% en tots els casos.
Si es comparen els resultats obtinguts per la titulació amb els obtinguts al total de la Facultat
es mostren les següents concordances o desviacions. Destaquen els quatre aspectes
mencionats a continuació, els únics que la seva valoració es troba per sobre de la mitja de la
Facultat de Dret: les accions de mobilitat (0,2), la formació rebuda (0,2), el treball de fi de
grau (0,3) i el volum de treball exigit (1,1). En canvi, la resta dels aspectes es troben
lleugerament per sota de la mitja de la Facultat, excepte dos aspectes que destaquen per la
diferència amb la mitjana de la facultat: la coordinació dels continguts de les assignatures
(0,9) i la satisfacció amb la titulació (1,2).
En quant a les diferències amb el total de la UPF, destaquen els aspectes següents que
presenten una valoració superior a la mitjana de la Universitat: les instal·lacions (0,1), el
treball de fi de grau (0,1) i el volum de treball exigit (0,8). En el cas dels aspectes que cal
destacar perquè es troben per sota de la mitja de la UPF, es troben en aquesta situació la
formació rebuda (0,7) i la satisfacció amb la titulació (1,2).
Com es pot veure en la Taula 1, hi ha poques diferències entre un any i l’altre. En la majoria de
qüestions aquestes diferències son positives, hi ha una lleugera millora en la valoració, excepte
en tres qüestions on la valoració ha disminuït: els sistemes d’avaluació (0,2), els recursos
facilitats pels serveis de biblioteca (0,3) i la satisfacció amb la titulació (0,4).
Els graduats de la UPF el curs 2017-2018, si poguessin tornar a triar, el 30% tornaria a repetir la
titulació, i el 70% repetiria la universitat.
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Taula 1. Satisfacció amb la docència rebuda i Repetiria la titulació i la Universitat
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Conclusions
En general la valoració de la docència rebuda en la titulació no es considera del tot
satisfactòria, ja que la valoració es troba per sota dels 3 punts.
Cal destacar els aspectes més ben valorats, són les instal·lacions i el volum de treball exigit.
Mentre que la majoria dels aspectes es troben amb una valoració per sota de 3,5. Caldrà estar
atents a aquests aspectes, sobretot als que estan per sota de 3, ja que a més la majoria es
troben per sota de la mitjana de la Facultat i del total de la UPF.
També és de destacar que en tots els aspectes excepte en quatre, els graduats del curs 20172018 es mostren lleugerament més satisfets que el curs anterior.
Pel que fa als ítems sobre si repetirien la titulació i la universitat, aquest curs hi ha hagut un
canvi negatiu en el primer aspecte i positiu en el segon. En el cas de si es tornaria a repetir el
títol, la situació és negativa ja que l’any anterior (2016-2017) havia augmentat, fins a trobar-se
per sobre del 60%, respecte els cursos anteriors (2015-2016) i en canvi aquest any ha disminuït
més de 30 punts fins a situar-se en el 30%, menor valoració de tota la sèrie. En el cas de si
repetirien la universitat hi ha un canvi positiu, ja que augmenta el percentatge amb més de 15
punts fins a arribar al 70%.
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