
 

 
 

  
 
 

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

 
GRAU EN MÀRQUETING I COMUNITATS DIGITALS 

 

Data enquesta:  ___ /___ / ____    Mes i any de finalització dels estudis:  __________         ID: ______ (a omplir per Secretaria) 
 
Sexe: __________________ 
 
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) 
Desenvolupar habilitats per buscar, processar i analitzar informació procedent de fonts diverses per 
aplicar-les en els assumptes a resoldre. 

  

Ser autònom en l'aspecte de la planificació personal, la selecció dels recursos apropiats i la maduresa 
per assumir responsabilitats en la presa de decisions. 

  

Prendre decisions en l'àmbit professional i personal, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al 
llarg de l'activitat acadèmica. 

  

Treballar en equip, participant activament en les tasques i utilitzant les eines de negociació i 
planificació apreses. 

  

Comunicar amb propietat, tant per escrit com verbalment, les idees, projectes, normes i decisions 
manegant adequada i oportunament la diversitat de mitjans disponibles. 

  

Comunicar-se de forma fluïda en català i castellà i en grau mitjà en anglès.   
Dominar les habilitats pròpies del maneig bàsic de les tecnologies de la informació i les comunicacions 
(TICs). 

  

Gestionar equips de persones i dirigir de forma eficient el temps, tant en el treball individual com en les 
tasques en grup, així com planificar, organitzar i utilitzar els recursos disponibles establint prioritats i 
demostrant capacitat per liderar processos, adoptar decisions i, en és el cas, afrontar dificultats. 

  

Ser capaç d'adoptar una perspectiva interdisciplinària i integradora de coneixements, alhora de 
formular judicis de forma autònoma i tenint en compte les seves vessants ètiques, socials, 
econòmiques i comercials. 

  

Prendre responsabilitats des d'un punt de vista ètic, crític i emprenedor en un ambient professional.   
 

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

 
Moltes gràcies per la teva col·laboració 

 
 


