
 

 
 

  
 

ENQUESTA A TITULATS/DES* 
*en el moment de sol·licitud del títol 

 
GRAU EN ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES I GESTIÓ DE LA INNOVACIÓ 

 
Data enquesta:  ___ /___ / ____    Mes i any de finalització dels estudis:  __________         ID: ______ (a omplir per Secretaria) 
 
Sexe: ____________            Has seguit la modalitat semipresencial?                 Sí                 No 
 
Has seguit el Grau en anglès (BAIM, Business and Innovation Management)?                 Sí                 No 
 
INFORMACIÓ PER A ESTUDIANTS QUE HAN SEGUIT UN PROGRAMA DE DOBLE TITULACIÓ: 

 Cal omplir una enquesta per a cadascuna de les titulacions de les que es sol·licita el títol. 
 Indica quin ha estat l’altre títol obtingut: __________________________________________________ 

 
Assenyala per a cadascuna de les afirmacions la xifra que millor reflecteixi la teva opinió, seguint una escala de 1 a 5 
 

1. Els estudis realitzats han satisfet o superat les expectatives que tenia en iniciar-los 
 molt en desacord  1 2 3 4 5    molt d'acord 
 
2. Els coneixements teòrics adquirits durant la carrera els trobo adequats 
 molt en desacord  1 2 3 4 5    molt d'acord 
 
3. Els coneixements pràctics adquirits durant la carrera els trobo adequats 
 molt en desacord  1 2 3 4 5    molt d'acord 
 

4. La qualitat del professorat que he tingut és adequada 
molt en desacord  1 2 3 4 5    molt d'acord 

 
5. Els espais i recursos materials de l'escola han estat adequats 
 molt en desacord  1 2 3 4 5    molt d'acord 
 
6. Hi ha hagut una bona coordinació en els continguts de les assignatures per evitar solapaments 
 molt en desacord  1 2 3 4 5    molt d'acord 
 
7. Estic satisfet amb el Treball Final de Grau (TFG) 
 molt en desacord  1 2 3 4 5    molt d'acord 
 
Si us plau, contesta aquestes preguntes: 
 

8. Si haguessis de començar de nou, triaries la mateixa carrera?                              Sí                   No 
 
9. Si haguessis de començar de nou, triaries el TecnoCampus?                                 Sí                    No 
    (per cursar aquest o altres estudis) 
 
10. Treballes actualment?                       Sí                 No; en cas afirmatiu indica: 
  
               Fix                Temporal                Becari                 Autònom per compte propi                    Autònom per compte aliè 
 
Població on treballes ___________________________________ Comarca ______________________________  
 
11. (Omplir només en el cas que treballis) Les funcions que realitzes a la teva feina són (marca només una opció): 
 

       pròpies de la teva titulació específica          de nivell universitari             no són pròpies de nivell universitari 
 
12. Què és el que més valores dels estudis realitzats? 

 (Continua al darrera) 



 

 
 

 

 

 
13. Què has trobat a faltar en els estudis o quines coses creus que caldria millorar? 

 
14. En el cas que estiguis interessat en continuar estudiant, indica quina formació podria ser del teu interès (temàtica, 
durada i horari) 

 
15. Si us plau, omple aquesta taula valorant de 1 a 5 el grau d’assoliment de cada competència durant la carrera i el grau 
d’utilitat de cada competència a la feina, en el cas que treballis. 
 
 

 
Competència 

Assoliment 
durant la carrera 

(1 a 5) 

Utilitat
a la feina 

(1 a 5) 
Comprendre i interpretar de manera pertinent i raonada textos escrits de nivell i caràcter acadèmics i 
justificar amb arguments consistents les pròpies postures, així com de defensar-les públicament. 

  

Comunicar amb propietat de forma oral i escrita en, almenys 3 llengües, les dues oficials a Catalunya i 
en anglès específic de negocis. 

  

Dominar les eines informàtiques i les seves principals aplicacions per a l'activitat acadèmica ordinària.   
Interpretar normativa legal / organització institucional i gestionar informació d'àmbit empresarial.   
Treballar en equip, participant activament en les tasques i negociant davant opinions discrepants fins 
arribar a posicions de consens, adquirint així l'habilitat per aprendre conjuntament amb altres 
membres de l'equip i crear nous coneixements. 

  

Ser capaç de mantenir una opinió crítica reconeixent la diversitat de punts de vista com un ingredient 
fonamental de la vida acadèmica i consubstancial a la societat contemporània, i ser capaç de donar a 
conèixer les pròpies opinions dins del respecte a les opinions divergents. 

  

Desenvolupar tasques de manera autònoma amb una correcta organització i temporalització del treball 
acadèmic, aplicant amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i adaptar-los a contextos i 
situacions noves. 

  

Adquirir la capacitat de generar idees i solucionar problemes, tant de manera individual com col · 
lectiva, així com capacitat per expressar a altres aquestes idees i solucions. 

  

Desenvolupar i aprendre habilitats emprenedores de lideratge i direcció, que reforcin la confiança 
personal i redueixin l'aversió al risc. 

  

Mostrar disposició per conèixer noves cultures, experimentar noves metodologies i fomentar 
l'intercanvi internacional. 

  

Innovar desenvolupant una actitud oberta davant el canvi i estar disposats a re-avaluar els vells models 
mentals que limiten el pensament. 

  

Trencar amb els límits i aprendre a equivocar-se. Això implica treballar de forma emprenedora, en la 
qual els tradicionals límits de la ment són substituïts per una manera positiva de pensar. 

  

Integrar els valors de la justícia social, la igualtat entre homes i dones, la igualtat d'oportunitats per a 
tots i especialment per les persones amb discapacitat, de manera que els estudis d'Administració 
d'Empreses i Gestió de la Innovació contribueixin a formar ciutadans i ciutadanes per a una societat 
justa, democràtica i basada en la cultura del diàleg i de la pau. 

  

Cercar informació, analitzar-la i prendre decisions en relació a dades relacionades amb la creació, 
consolidació i creixement d'empreses amb un fort component innovador. 

  

 
 

Finalment, si tens comentaris, idees o suggeriments, escriu-los aquí: 

 
Moltes gràcies per la teva col·laboració 


