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En el marc de la millora contínua des de l’EUSS volem
implantar el procés que permeti conèixer el grau de
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implantar el procés que permeti conèixer el grau de
satisfacció dels seus egressats al voltant de la formació
rebuda, la seva transició al món laboral i l’opinió de les
empreses on hi treballen.

Volem que la formació que s’imparteix i el servei ofertVolem que la formació que s imparteix i el servei ofert
s’ajustin a les demandes actuals del mercat laboral. És per
això que esperem comptar amb la vostra col·laboració.
Necessitem la vostra experiència i opinió per a poder-ho
aconseguir.aconseguir.

Pel primer estudi hem seleccionat els egressats de dues
promocions. Els seus integrants haureu rebut més informació
en una carta adjunta del director.

OBJECTIUS
• Avaluar la inserció laboral dels egressats de l’EUSS
• Valorar l’adequació de la formació impartida perq p p
l’EUSS a les necessitats del món laboral i empresarial
actuals

PROCEDIMENT
• Enviament del díptic informatiu
• Actualització dades via web
• Trucada telefònica per a contestar el qüestionariTrucada telefònica per a contestar el qüestionari
• Contacte amb les empreses corresponents
• Anàlisi de les dades obtingudes
• Comunicació dels resultats
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VOLEM COMPTAR AMB LA TEVA PARTICIPACIÓ.

COM? D di t tit t d l t tCOM? Dedicant una petita part del teu temps en:

• Actualitzar les teves dades a través del bàner de
l’Observatori de la Inserció Laboral (OIL) a la plana
web de l’EUSS: www.euss.cat

• Respondre un qüestionari a través d’una trucada
telefònica que rebràs des de l’EUSS a partir de
novembre.

Les preguntes es centren en conèixer el teuLes preguntes es centren en conèixer el teu
perfil professional i formatiu. Això ens
permetrà fer una valoració ajustada a la
realitat dels punts forts i punts febles del
nostre servei en relació als teus resultatsnostre servei en relació als teus resultats
professionals.

• Facilitar el contacte de l’empresa en la que estàs
treballant per a poder contrastar amb ells les
necessitats laborals que tenen amb la realitatnecessitats laborals que tenen amb la realitat
formativa actual que rep un Enginyer Tècnic.

L’anàlisi d’aquestes dades ens donarà informació de la
qualitat de la nostra formació, de la seva adequació al món
laboral i de l’opinió que teniu com a antics alumnes delaboral i de l’opinió que teniu com a antics alumnes de
l’EUSS.

Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal
Les dades de caràcter personal que ens proporcioneu, seran inclosos en un fitxer que ha
estat degudament legalitzat segons disposa la "Ley Orgánica de Protección de Datos de
Carácter Personal". Teniu el dret d'accedir, cancel·lar, oposar-se o rectificar les vostres
dades recopilades al nostre fitxer, segons preveu l'esmentada disposició legal, comunicant-
lo a través d'un escrit dirigit a la direcció de la "Fundació Privada Rinaldi - EUSS", Passeig
Sant Joan Bosco, 74, 08017-Barcelona.
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Fes te del g pEUSS a Xing com connectant te a

ESCOLA UNIVERSITÀRIA SALESIANA DE SARRIÀ

P S t J B 74

Fes-te del grupEUSS a Xing.com connectant-te a
https://www.xing.com/net/grupeuss 

Pg. Sant Joan Bosco, 74
08017 Barcelona
Tel. 932 805 244
Fax. 932 806 642

e-correu: euss@euss.cat

www.euss.cat
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