Graus en Enginyeria

Dades estadístiques

1. Gènere:

Home



Dona



No binari



No vull contestar



_______

2. Edat:

3. En quin moment vas decidir cursar aquests estudis universitaris?







Quan feia l’ESO
A 1r de batxillerat
A 2n de batxillerat
Al CFGS
Altres: ……………………………………………

4. Quins motius van ser claus a l’hora triar aquests estudis universitaris? Marca segons la
importància.
Gens
Vocació
Família
Professorat o personal d’orientació dels estudis previs
Amistats
Xerrades d’orientació
Visites a universitats o centres d’ensenyament superior
Sortides professionals
Proximitat al domicili
Nota de tall
Perfil tecnològic
Altres: .................................................................................













Poc













Força













Molt













5. L’EUSS és la teva primera preferència de preinscripció?



Sí



No

6. Com vas conèixer l’EUSS?

 Familiars
 Amistats
 Web de l’EUSS
 Web de la UAB
 Xarxes socials
 Punt d’informació de la UAB
 Jornades de portes obertes de la UAB
 Visites a l’EUSS
Visites de l’EUSS al teu centre

 Jornades de portes obertes a l’EUSS
 Anuncis a la premsa
 Programes i anuncis de ràdio
 Anuncis a revistes juvenils/universitàries
 Salons i fires amb presència de l’EUSS
 First Lego League
 Tastech
Altres: .........................................................


7. A través de quins mitjans et vas informar sobre els estudis de l’EUSS? Marca el nivell d’utilitat
de la informació que vas obtenir.
Gens
útil















Familiars
Amistats
Web de l’EUSS
Web de la UAB
Recepció de l’EUSS
Gestió Acadèmica de l’EUSS (trucada, correu
electrònic...)
Punt d’informació de la UAB
Jornades de portes obertes de la UAB
Visites a l’EUSS
Visites de l’EUSS al teu centre
Jornades de portes obertes a l’EUSS
Salons i fires amb presència de l’EUSS
Altres: .................................................................................

Poc
útil















Força
útil

Molt
útil





























8. Per quin/s motiu/s et vas acabar decidint per l’EUSS?



Per l’estil de la docència



Per tenir borsa de treball



Pel prestigi de l’EUSS





Per les instal·lacions



Perquè tinc amistats que hi estudien o hi
han estudiat
Perquè tinc familiars que hi estudien o hi
han estudiat



Per adjudicació de plaça a
preinscripció



Per la varietat d’horaris



Per proximitat al domicili



Altres: .............................................................................................................................................

9. Quines xarxes socials utilitzes habitualment?





Facebook
Instragran
Twitter





YouTube
LinkedIn
Altres: .........................................................

