A. ENQUESTA AL PROFESSORAT DEL DEPARTAMENT XXX
1. Indiqueu la vostra categoria professional (menú desplegable)
-

Catedràtic d’universitat

-

Titular d’universitat

-

Professor agregat

-

Professor lector

-

Professor visitant

-

Professor associat

-

Investigadors (ICREA, RyC...)

-

Altres (especifiqueu quina):

2. Indiqueu el grau de dedicació docent en els graus/màsters en què participeu (en % respecte de la
vostra dedicació anual en docència, recerca i gestió)

3. Indiqueu on impartiu docència: a) Grau b) Màster c) Als dos
4. Indiqueu a quin títol o títols de grau i de màster impartiu docència:
a.
b.
c.
d. Altres (especifiqueu quin):
5. Indiqueu el nombre d’hores presencials de docència que impartiu a la titulació (repetir
pregunta per a cada titulació)
6. Indiqueu el vostre grau de satisfacció amb els següents aspectes relacionats amb la
docència
1

2

3

4

5

Gens

Molt

satisfet/a

satisfet/a

NS/NC

1

1)

Aspectes de la vostra/es assignatura/es
El perfil de competències (resultats

d’aprenentatge previstos) de l’assignatura, tal
com està presentat en el pla docent de
l’assignatura
Les metodologies docents que heu utilitzat
La utilitat de l’Aula Global com a eina docent
El grau d’innovació docent que us permeten
les condicions docents (continguts, nombre
d’alumnes, estructura de l’aula, etc.)
El sistema d’avaluació que heu utilitzat

1

En l’avaluació de l’assignatura que impartiu, es tracta de recollir la vostra opinió sobre el seu funcionament, entenent

que aquest és el resultat tant de les vostres intencions i habilitats, com de circumstàncies docents que us vénen
donades.

El treball i la dedicació dels estudiants
Els resultats de l’aprenentatge obtinguts pels
estudiants de les matèries que impartiu
El grau de correspondència/relació entre les
assignatures que impartiu i el vostre àmbit de
recerca i coneixement
2)

Aspectes de la titulació: GRAUS
La coordinació docent a la titulació
El perfil d’ingrés dels estudiants
L’estructura del pla d’estudis (matèries i el seu
pes)
El perfil de competències (resultats
d’aprenentatge previstos) en la titulació
L’organització dels horaris de la docència
(distribució de les hores de docència de grups
grans, seminaris...)
L’adequació de l’enfocament, l’organització i
l’avaluació dels TFG (si escau)
L’adequació de l’enfocament, l’organització i
l’avaluació de les pràctiques externes (si escau)
Valoració global dels coneixements/habilitats
teòrics assolits pels estudiants titulats
Valoració global dels coneixements/habilitats
pràctics assolits pels estudiants titulats
Valoració del sistema de tutories (Pla d’Acció
Tutorial)
Valoració de l’aplicació ACTE-PAT per al
seguiment i la realització de tutories (si escau)

3)

Aspectes de la titulació: MÀSTERS
La coordinació docent a la titulació
El perfil d’ingrés dels estudiants
L’estructura del pla d’estudis (matèries i el seu
pes)
El perfil de competències (resultats
d’aprenentatge previstos) en la titulació
L’organització dels horaris de la docència

L’adequació de l’enfocament, l’organització i
l’avaluació dels TFM
L’adequació de l’enfocament, l’organització i
l’avaluació de les pràctiques externes (si escau)
Valoració global dels coneixements/habilitats
teòrics assolits pels estudiants titulats
Valoració global dels coneixements/habilitats
pràctics assolits pels estudiants titulats
4)

Recursos oferts per part de l’UCA i la

Universitat
El suport institucional
(formació/consulta/aportacions de les unitats de
la UPF, per exemple La Factoria, el CLIK, etc.)
per al desenvolupament de l’activitat docent
El suport a la gestió de la docència per part de
la secretaria
L’efectivitat dels mecanismes/sistemes interns
d’informació i/o comunicació de l’UCA
L’efectivitat dels mecanismes/sistemes interns
d’informació de la UPF
Els recursos docents disponibles (aula,
ordinadors, projector, micròfon, etc.)
El suport de l’UCA a la recerca
El suport de la Universitat a la recerca
El suport a la interacció/integració entre
docència i recerca
Les perspectives de promoció i
desenvolupament professional dins la UPF
El grau de conciliació de la vida familiar i
professional
OBSERVACIONS I COMENTARIS (camp de text
lliure)

