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Introducció
El Màster en Ciències de la Infermeria és un ensenyament de 120 ECTS amb un perfil
investigador.
Aquest màster de recerca té com a finalitat formar especialistes i investigadors d'alta
qualitat en les ciències de la infermeria i generar investigadors i recerca que permeti
ampliar el coneixement de les dimensions social, cultural política i psicològica del
fenomen integral del cuidatge en el procés de la salut i la malaltia a la persona, la
família i la comunitat i en les diferents dinàmiques del sistema sanitari.
L’informe que a continuació s’elabora és treballat per la coordinadora del màster amb
la col·laboració d’alguns membres de la Facultat com ara algun professor del màster i
la Tècnica de Suport a la Qualitat Docent, posteriorment es passarà per la Comissió de
Qualitat per a la seva aprovació.

1.

Planificació de la titulació

La planificació, programació i avaluació de les competències en el model docent de la
URV, pels màsters es duu a terme en dos nivells de concreció diferents.
En el primer nivell, el Projecte Formatiu de la Titulació, que es concreta amb la
Memòria Oficial del Títol.
En un segon nivell es concreta d’una banda el Mapa de Competències, que és el pla
d’estudis de la titulació en forma de competències.
D’altra banda les guies docents de les assignatures, publicades abans de la
matrícula, detallen els resultats d’aprenentatge, continguts, distribució amb ECTS,
sistema d’avaluació, bibliografia, entre altres.
El percentatge de realització de les guies el curs 2011-12 ha estat del 100%.
La guia docent del màster en Ciències de la Infermeria es pot consultar al següent
enllaç:
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=18&ensenyament=1860
&any_academic=2011_12
La memòria del màster es pot consultar al següent enllaç:
http://www.eui.urv.cat/escola/garantia_qualitat.html

2.

Indicadors
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Accés

2.1.1 Característiques del procés d’accés
Taula X. Indicadors del procés d’admissió d’estudiants a màster
2009-10
2010-11
2011-12
Estudiants preinscrits
91
107
58
Estudiants admesos
41
45
47
Estudiants nous
matriculats
37
45
36
Total estudiants
matriculats
87
121
135
Font: sínia, extracció: 22.01.13

L’òrgan de selecció del màster es va reunir el maig del 2011 per tal de dur a terme el
procés de selecció i admissió al màster.
Al curs 2011-12 el total d’alumnes preinscrits va ser de 58, 49 dels quals eren
candidats que van presentar tota la documentació, 4 eren estrangers i 5 d’ells van ser
exclosos per manca de documentació.
D’aquests van ser admesos 47 estudiants, 2 dels quals eren estrangers i estaven
pendents de presentar la documentació legalitzada.
Finalment el nombre de nous matriculats va ser de 36 alumnes i el nombre total
d’estudiants que cursaven el màster va ser de 135.
La davallada en quan a nombre d’alumnes preinscrits creiem ha estat influïda per la
situació econòmica d’incertesa laboral de moment, tot i això, finalment el nombre de
matriculats nous s’ha mantingut i no es va obrir la segona fase de preinscripció.
2.1.2 Mecanismes habilitats per facilitar la incorporació dels alumnes
En el procés d’accés al màster, un cop els alumnes són admesos, se’ls convoca a una
reunió informativa amb la coordinadora del Màster on se’ls informa d’aspectes
generals de funcionament, accés al correu electrònic, espai Moodle...i se’ls orienta
sobre el procés de matrícula, tutoria, beques, mobilitat, reconeixement de crèdits,...
A més, el primer dia de curs es va realitzar una sessió introductòria d’acollida a
l’alumnat per part de la degana de la facultat, la coordinadora del màster i la
coordinadora de mobilitat.
Per tant, l’alumne rep, des del inici de la seva admissió, el recolzament i
assessorament necessari per a facilitar-li el procés d’adaptació a l’ensenyament. A
més s’assigna una tutora acadèmica que els acompanya fins que finalitzen els estudis
de Màster.
2.2

Desenvolupament de l’ensenyament

Tot i que la titulació actual compleix les demandes i tots els requisits establerts,
durant el curs acadèmic 2011-12 es va treballar i presentar la memòria de modificació
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del pla d’estudis del màster de 120 a 60 ECTS per tal d’adaptar-nos a la nova situació
de l’espai europeu d’educació superior.
La posada en marxa dels estudis de grau d’Infermeria ha suposat el pas a una càrrega
lectiva de 240 ECTS, a més, la publicació al BOE del nou RD 99/2011 pel que es
regulen els estudis de Doctorat i en l’article 6, com a requisit d’accés inclou l’haver
superat un mínim de 300 ECTS d’estudis universitaris oficials dels que al menys 60,
han de ser de màster, per tant sembla adient proposar una modificació del màster en
Ciències de la Infermeria de 120 ECTS i modificar-lo a un de 60 ECTS que es
denominarà Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria. Aquesta reducció de
crèdits també pot ajudar a contribuir a racionalitzar els recursos, tot i això s’ha tingut
molt en compte en modificar el Pla d’Estudis coherent amb el perfil i necessitats
actuals que responen a les exigències plantejades per l’EEES.

2.2.1 Estudiants
S’ha detectat un canvi en el perfil de l’alumnat que s’incorpora al màster. Sembla que
actualment hi ha una tendència creixent d’alumnes amb menys de 40 anys que
s’incorporen al Màster, sembla que el perfil d’alumnat va canviant i ja alguns alumnes
finalitzen els seus estudis de 1r cicle i tenen clar que volen continuar la carrera
acadèmica i per tant ja s’incorporen als estudis de màster, això fa que molts d’ells
tinguin poca experiència professional i que la mitjana de l’edat de l’alumnat sigui
inferior respecte als cursos anteriors. La majoria d’alumnat continua sent dones com
és habitual i característic en la professió infermera.
Majoritàriament els estudiants elegeixen l’opció del temps parcial ja que compaginen
el treball professional, el familiar i els estudis.
Matrícula per estudi segons edat i sexe
Curs Acadèmic: 2011-12
Titulació

Grup Edat

Màster en Ciències de la Infermeria (2006)
28
29
[30-34]
[35-39]
>=40
Màster en Ciències de la Infermeria (2010)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
[30-34]
[35-39]

TOTAL
Matrícules
12
1
1
2
3
5
110
1
3
3
1
2
2
3
1
5
26
19

DONA
Matrícules
12
1
1
2
3
5
101
1
2
2
1
2
2
3
1
5
25
16

HOME
Matrícules

9
1
1

1
3

5

Seguiment anual del
Màster en Ciències de la Infermeria

>=40
Màster en Investigació en Ciències de la Infermeria (2012)
29
[30-34]
[35-39]
>=40
TOTAL (TOTAL)

Pla

44

41

13

13

2
4
2
5
135

2
4
2
5
126

Tipus modalitat ingrés

Ciències de la
Infermeria (2010)
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Est. nous
2009-10

Ciències de la
Infermeria (2006)
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2010-11

2011-12

Titulats de Grau / Diplomatura/
Arquitecte Tècnic/ Enginyer Tècnic

44

35

Estudis estrangers homologats
Total

1
45

1
36

Titulats de Grau / Diplomatura/
Arquitecte Tècnic/ Enginyer Tècnic
Llicenciats / Arquitecte/ Enginyer
Total

37

37

Quasi la totalitat dels alumnes ha accedit als estudis del màster per la via de tenir una
diplomatura. Tan sols un alumne va accedir havent tingut homologat els estudis a
l’estranger.
2.2.2 Recursos humans: personal acadèmic i personal de suport a la docència
Els recursos disponibles tant de personal acadèmic com de personal de suport a la
docència considerem que són adequats i suficients al nombre d’estudiants i a les
característiques del títol.
2.2.2.1

Personal acadèmic

El nombre de professorat implicat en la docència del màster és 26, d’aquests 26 tenen
el títol de doctor/a 21 i es té la previsió d’anar augmentant aquest nombre els cursos
vinents, per tant podem dir que el percentatge de professorat doctor al curs 2011-12
ha estat del 81%.
Hi ha una de les professores no doctores que ja té dipositada la seva tesi doctoral
pendent de ser defensada al mes de setembre, a més pel proper curs es té previst
incorporar com a professora del Màster una professora del departament d’infermeria
que al juliol també defensarà la tesis doctoral.
Percentatges de crèdits que es donen per categoria
S/N Doctor
PLA

Categoria professorat

CIÈNCIES DE LA

Ajudant/a Doctor/a

No
0%

Sí
2%

Total
general
2%
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Associat/da Laboral

7%

24%

31%

Becari/ària Predoc.URV
amb S.Social

1%

0%

1%

Catedràtic/a d'Universitat

0%

1%

1%

Professor/a Comissió de
Serveis S.Social

0%

8%

8%

Professorat Emèrit URV-Pla
Renov.Prof

4%

0%

4%

Professorat Lector

0%

2%

2%

Professorat Visitant

0%

2%

2%

Professorat Visitant
Màster-Infermeria

2%

1%

3%

Tècnic/a grup III

0%

5%

5%

Titular d'Escola
Universitària

7%

6%

13%

Titular d'Universitat

0%

29%

29%

20%

80%

100%

Ajudant/a Doctor/a

0%

1%

1%

Associat/da Laboral

0%

29%

29%

Professor/a Comissió de
Serveis S.Social

0%

9%

9%

Professorat Emèrit URV-Pla
Renov.Prof

4%

0%

4%

Professorat Lector

0%

1%

1%

Professorat Visitant

0%

2%

2%

Professorat Visitant
Màster-Infermeria

2%

1%

3%

CIÈNCIES DE LA
INFERMERIA (2006)
Total

CIÈNCIES DE LA
INFERMERIA (2010)

Facultat d’Infermeria

Tècnic/a grup III
Titular d'Escola
Universitària

0%

5%

5%

9%

4%

13%

Titular d'Universitat

0%

31%

31%

14%

86%

100%

CIÈNCIES DE LA
INFERMERIA (2010)
Total

En la taula anterior observem que les categories de professorat amb més presència
docent al màster són les Titulars d’Universitat, les Titulars d’Escoles Universitàries i la
figura de l’associat laboral.
Percentatge de professorat a cada categoria

PLA
CIÈNCIES DE LA
INFERMERIA (2006)

CATEGORIA
PROFESSORAT

S/N
Doctor
No

Sí

Total
general

Ajudant/a Doctor/a

0%

3%

3%

Associat/da Laboral
Becari/ària Predoc.URV amb
S.Social

6%

15%

21%

3%

0%

3%
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Catedràtic/a d'Universitat

0%

6%

6%

Professor/a Comissió de
Serveis S.Social

0%

9%

9%

Professorat Emèrit URV-Pla
Renov.Prof

6%

0%

6%

Professorat Lector

0%

6%

6%

Professorat Visitant

0%

6%

6%

Professorat Visitant MàsterInfermeria

3%

3%

6%

Tècnic/a grup III

0%

3%

3%

Titular d'Escola Universitària

6%

6%

12%

Titular d'Universitat

0%

21%

21%

CIÈNCIES DE LA
INFERMERIA (2006) Total

CIÈNCIES DE LA
INFERMERIA (2010)

Facultat d’Infermeria

24%

76%

100%

Ajudant/a Doctor/a

0%

4%

4%

Associat/da Laboral

0%

19%

19%

Professor/a Comissió de
Serveis S.Social

0%

11%

11%

Professorat Emèrit URV-Pla
Renov.Prof

7%

0%

7%

Professorat Lector

0%

4%

4%

Professorat Visitant

0%

7%

7%

Professorat Visitant MàsterInfermeria

4%

4%

7%

Tècnic/a grup III

0%

4%

4%

Titular d'Escola Universitària

7%

4%

11%

Titular d'Universitat

0%

26%

26%

19%

81%

100%

CIÈNCIES DE LA
INFERMERIA (2010) Total

Tot el professorat que imparteix docència en el màster compta amb una elevada
experiència docent i professional i és suficient en relació a les característiques del títol
i al nombre d’estudiants.
2.2.2.2

Personal de suport a la docència

El personal de suport a la docència disponible és suficient i adequat al nombre
d’estudiants i a les característiques del títol.
2.2.3 Recursos materials i serveis
La gestió dels espais es realitza, un cop establerts els horaris de les assignatures,
mitjançant la coordinació de l’Oficina Logística del Campus Catalunya de manera que a
inici de curs s’organitzen tots els aularis i es fa la corresponent distribució i assignació
de les aules.
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Durant el curs 2011-12 no va sorgir cap problema sobre aquest àmbit.
2.2.4 Desenvolupament docent
2.2.4.1

Metodologies docents, sistema d’avaluació i mida de grups

Les metodologies emprades són variades i considerem que s’adeqüen als resultats
d’aprenentatges establerts en cada assignatura.
La metodologia més emprada són els treballs amb un 29% d’ús en les assignatures
seguida de les presentacions i exposicions amb un 13%.
La resta de metodologies (seminaris, resolució de problemes, fòrums de discussió
entre altres) també s’utilitzen però en menor mesura.
Els sistemes d’avaluació també considerem que s’adeqüen a les necessitats de
l’ensenyament.
Aquesta informació apareix publicada a la guia docent:
http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=18&ensenyament=1860
&any_academic=2011_12
Pel que fa als grups dins les assignatures i la mida d’aquests considerem que han
estat els adients per a poder impartir docència sense cap tipus de problema. Una dada
a destacar es dóna a l’assignatura de Metodologia d’Investigació I, aquesta
assignatura requereix una docència amb ús d’ordinador i per això el grup s’ha dividit
en dos, fet que assegura una millor distribució dels alumnes en la docència
informatitzada, aquest aspecte ha estat valorat positivament per part de l’alumnat.

2.2.4.2

Ús de recursos docents virtuals

L’Entorn Virtual de formació de la URV està basat en la plataforma Moodle, per cada
assignatura es genera un aula virtual a la qual tenen accés el professorat i els
estudiants corresponents. Tot i així la correspondència entre assignatures i aules no
és biunívoca, ja que es poden realitzar unions, divisions o duplicacions d’aules virtuals
segons els responsables d’assignatura ho considerin adient pel desenvolupament de
les mateixes.
Dins de l’aula virtual els professors i els estudiants disposen d’una sèrie de
funcionalitats per la publicació de continguts, la realització de diferents tipus
d’activitats, així com diferents eines de comunicació, incloent webconferències i
publicació de notes personalitzada.
Aquest curs acadèmic les aules virtuals disponibles per la nostra titulació han estat 48
de les quals han estat utilitzades pels professors i estudiants 47 el qual suposa un
percentatge del 98%. Del total d’usuaris amb rol de professor dins de les aules
virtuals de la titulació, s’ha connectat regularment a l’aula virtual el 67 %, i
d’estudiants el 75 %.
Cal indicar que aquestes aules virtuals, de vegades, són compartides entre
assignatures de diferents titulacions. Per la qual cosa, en el còmput d’aquests
percentatges, en el cas d’aules compartides, hi compten tots els usuaris professors i
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alumnes, independentment que siguin d’aquesta titulació o d’altres amb les que
comparteixi l’aula virtual.
2.2.4.3

Acció Tutorial

A continuació presentem els resultats relacionats amb el desenvolupament del Pla
d’Acció Tutorial (PAT, a partir d’ara). Aquests es poden veure en més detall a
l’Informe d’Avaluació del PAT de la Facultat d’Infermeria.





La Facultat d’Infermeria disposa d’un PAT on hi consten totes les accions
d’orientació destinades als estudiants. Entre aquestes hi consta la figura del
tutor de titulació.
El PAT s’ha implantat als estudis del màster.
El PAT és públic al següent enllaç:

http://www.eui.urv.cat/escola/garantia_qualitat.html





Descripció

Núm.
sessions

Interval
realització

Equivalència
/hores

Responsable
de l’activitat

Orientació matrícula, carnet estudiant, guia
docent, correu-e...

1

Prematrícula

2

Coordinació

Presentació del PAT previ a la matrícula

1

Prematrícula

1

Coordinació

Jornada
d'Acollida
(estructura
Centre,
biblioteca, moodle, Servei Lingüístic...)

1

Inici de curs

1

Deganat del
centre

Assessorament per a la pressa de decisions,
resolució de problemes, orientació beques,
mobilitat ...

1

Inici 1r
quadrimestre

1

Tutor

Assessorament per a la pressa de decisions,
resolució de problemes i avaluació

1

Final 1r
quadrimestre

2

Tutor

Orientació i assessorament, informació sobre
estudis doctorat, interessos

1

2n quadrimestre

2

Tutor

1

Final 2n
quadrimestre

1

Tutor/
coordinador de
tutoria

A demanda

A demanda

4

Tutor

Període

1r curs

Anualment es realitza una avaluació del PAT que conclou amb un informe
valoratiu del mateix.
Des de la Coordinació del PAT s’han realitzat unes accions de seguiment per a
l’assegurament de la qualitat del PAT.
S’han realitzat les següents accions d’orientació destinades als estudiants:

Avaluació (enquesta als alumnes)

Altres

Comunicació virtual i presencial adhoc amb el
tutor/a





En un primer moment, la tutora de tots els alumnes era la coordinadora del
màster, però durant el curs, es va fer un repartiment dels alumnes entre
diferents professores del màster. La gran majoria d’alumnes els continuava
tenint la coordinadora ja que les altres professores tenien assignats molts
alumnes de l’ensenyament de grau.
Les tutories es van anar realitzant amb normalitat. En aquest curs van servir
molt per orientar l’alumnat per informar sobre el nou pla d’estudis de Màster

10

Seguiment anual del
Màster en Ciències de la Infermeria



Facultat d’Infermeria

que s’estava preparant i sobretot per informar sobre les adaptacions al nou pla
d’estudis de 60 ECTS que es preparava, de fet, 13 alumnes finalment van
decidir adaptar-se al nou pla d’estudis de 60 ECTS. La coordinadora va fer un
estudi individualitzat de tot l’alumnat per valorar si li interessava més
continuar amb el màster de 120 ECTS o adaptar-se al nou de 60 ECTS.
A través de l’espai de tutories habilitat a moodle podem dir que les 7 tutores
que hi ha assignades al màster han accedit a l’espai un total de 153 cops,
també han accedit a l’espai 97 estudiants, i ho han fet un total de 964 cops.
Totes les tutores s’han posat en contacte amb els estudiants i aquests, si han
volgut, han pogut reunir-se amb la seva tutora.

2.2.4.4

Mobilitat

La mobilitat en el màster continua sent difícil ja que la gran majoria d’alumnes
compaginen els estudis amb el treball i els és impossible poder acollir-se a la mobilitat
que se’ls hi ofereix.
S’ofereix als estudiants informació sobre estades i beques que poden sol·licitar, fins
aquest moment, la mobilitat és difícil, ja que els estudiants d’aquest Màster
majoritàriament treballen tots, raó per la que han de compaginar i conciliar estudis,
treball i vida familiar, un % molt elevat són dones, això influeix en que no hi ha gaire
interès per les estades per les dificultats expressades, encara que darrerament hem
observat un interès creixent, sobretot en l’alumnat recent acabat, aspecte que ens fa
pensar que la mobilitat anirà augmentant en els estudiants del Màster. El curs 201112 van demanar 2 alumnes beca de mobilitat Erasmus, encara que se’ls va concedir,
finalment van renunciar ja que tenien moltes dificultats per a que a nivell laboral els
facilitessin el permís per l’estada.
Al inici de curs es convoca l’alumnat i s’informa de les possibilitats que tenen així com
de totes les convocatòries que van apareixen al llarg del curs, aquesta informació la
donen la coordinadora de Màster i la responsable de la comissió de mobilitat.

2.2.4.5

Treball Fi de Màster

En aquest link hi ha tota la informació del Treball Fi de Màster, aquí es detallen els
continguts, les metodologies emprades, l’atenció personalitzada rebuda entre altres
coses.

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?centre=18&ensenyament=1860&assi
gnatura=18605301&any_academic=2011_12&any_academic=2011_12
A inici de curs les coordinadores de l’assignatura programen una sessió informativa on
s’explica l’organització i objectius de l’assignatura, el TFM és individual i consisteix en
realitzar un treball de recerca amb treball de camp, després d’aquesta primera sessió
es demana a l’alumnat un resum del treball que pretén fer , amb aquest s’assignen
tutors. A partir de l’assignació de tutors, cada tutor realitza el seguiment del TFM amb
l’alumne fins la presentació per escrit del informe final que es diposita a secretaria del
centre junt a un full de vist i plau d’autorització de presentació del tutor. La defensa
del TFM és pública i el tribunal està format per dos membres, el curs acadèmic 201111
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12 es van matricular 46 estudiants a l’assignatura de TFM dels quals se’n van defensar
i aprovar 35 entre les convocatòries de Juny i Setembre.
Actualment s’està treballant per a que el proper curs es tingui un repositori URV per
poder tenir els TFM defensats.
El nombre de tutors de TFM van ser 15, tots ells doctors.
2.2.4.6

Orientació professional i inserció laboral

Cada una de les tutores realitza accions de suport a l’orientació professional i inserció
laboral d’aquells alumnes que ho requereixen.
El curs 2011-12, als alumnes que anaven a buscar el títol se’ls demanava que
omplissin una enquesta sobre inserció laboral. L’enquesta que se’ls hi donava la
trobareu adjunta a l’informe. A més, la URV, pel curs vinent, està preparant un estudi
sobre impacte i inserció laboral per tots els titulats de Màster.
2.2.5 Satisfacció
Mitjançant els representants dels alumnes, es canalitzen els problemes, queixes i la
satisfacció dels estudiants, es realitzen reunions periòdiques amb la coordinadora del
màster.
Les representants dels alumnes assisteixen a les juntes de centre i de departament
per expressar la veu dels estudiants.
Existeix una bústia física de suggeriments i una bústia via web. A més sempre tenen
un canal obert de comunicació amb la coordinadora del màster i amb la tutora.
S’intenta motivar l’alumnat per a que responguin les enquestes del Màster via Moodle,
com acció de millora pel curs vinent es preveu incloure una reunió convocada per la
degana de la facultat amb els representants d’alumnes per detectar possibles punts
forts i febles i així poder-los millorar.
Referent a la satisfacció expressada per l'alumnat en els comentaris fets a les
enquestes sobre organització i professorat del Màster, tot i que manifesten algunes
propostes de millora que es recullen i tindran en compte pel proper curs i en
l'elaboració de la memòria del nou pla d'estudis, sembla que el estudiants estan
bastant satisfets amb l'organització , acompanyament i suport rebut per part de la
coordinadora.
Dels informes dels resultats de les enquestes sobre professorat, tot i que en algunes
assignatures el nombre d'enquestes valorades són poques, les mitjanes de les
puntuacions globals del professorat superen en tots el casos, menys 1, l'aprovat i
majoritàriament són elevades, a excepció d'una professora, un cop detectat aquest
aspecte, la coordinadora va parlar amb la professora per poder emprendre accions de
millora i per resoldre els problemes manifestats per l'alumnat.

2.3

Resultats

2.3.1 Resultats acadèmics
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Pla
Taxa d'èxit
Taxa de rendiment
Taxa d'èxit
Taxa de rendiment
Taxa d'èxit
Taxa de rendiment

Ciències de la Infermeria (2006)
Ciències de la Infermeria (2010)
Total

Facultat d’Infermeria

2009-10 2010-11 2011-12
99,56%
100,00%
100,00%
87,46%
74,61%
83,17%
99,76%
99,44%
93,04%
93,70%
99,56%
99,79%
99,46%
87,46%
90,52%
93,17%

Tal com apareix a la taula anterior les taxes d’èxit continuen sent molt elevades i la de
rendiment augmenta lleugerament.

Titulació

Curs
inici
2006-07

2007-08
MÀSTER EN
CIÈNCIES DE LA
INFERMERIA (2006)
2008-09

2009-10

2008-09
Ingressos
Abandonaments
Taxa d'abandonament
Ingressos
Abandonaments
Taxa d'abandonament
Ingressos
Abandonaments
Taxa d'abandonament
Ingressos
Abandonaments
Taxa d'abandonament

2009-10

2010-11 2011-12

62
5
8,06%
44
1
2,27%
42
3
7,14%
37
0
0,00%

Com s’observa a la taula anterior en l’històric de dades s’observa que són molt pocs
els alumnes que abandonen i en el curs 11-12 no va abandonar cap alumne.

Pla

Tipus
crèdit

Assignatura mare

Taxa de rendiment

OBLIGATÒRIA

CIÈNCIES DE LA INFERMERIA (2006)

200809

200910

2010-11

Taxa d'èxit
201112

200809

2009-10 2010-11 2011-12

BIOÈTICA I

81,82%

94,74%

100,00%

100,00%

BIOÈTICA II

85,71%

94,74%

100,00%

100,00%

CUIDATGE I NOVES DEMANDES DE
SALUT

76,92%

91,30%

100,00%

100,00%

ECONOMIA DE LA SALUT

85,71%

84,62%

94,74%

100,00%

GESTIÓ DE SERVEIS DE SALUT I
SOCIOSANITARIS

77,78%

96,97%

100,00%

100,00%

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIÓ I

81,25%

86,67%

100,00%

92,86%

96,30%

100,00%

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIÓ II

95,00%

93,75%

88,89%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

100,00
%

100,00%

88,89%

100,00%

100,00%

100,00%

81,82%

97,30%

100,00%

100,00%

METODOLOGIA EDUCATIVA
PSICOLOGIA DE LA SALUT

100,00%

100,00%
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SOCIETAT I SALUT

81,25%

91,67%

TEORIES I MODELS INFERMERS

87,50%

95,00%

TREBALL DE FI DE MÀSTER

90,48%

80,00%

ALIMENTACIÓ I VIDA SANA

66,67%

ANGLÈS
CULTURA I CUIDAR
DILEMES ÈTICS EN LA PRÀCTICA
D'INFERMERIA

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

80,00%

60,00%

100,00%

100,00%

78,26%

87,18%

100,00%

100,00%

85,71%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00
%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

INFORMÀTICA APLICADA A LES
CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

85,71%

94,44%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

INSTRUMENTS PER A LA
RECERCA BIBLIOGRÀFICA EN
CIÈNCIES DE LA SALUT

78,95%

93,10%

100,00%

96,43%

33,33%

100,00%

100,00%

85,00%

95,24%

100,00%

100,00% 100,00%

100,00%

100,00%

INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I
PROCESSOS DE CANVI

75,86%

81,25%

83,33%

100,00%

100,00%

100,00%

INVESTIGACIÓ EN PSICOLOGIA DE
LA SALUT OCUPACIONAL

66,67%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I
CIUTADANIA

75,00%

91,67%

PROCESSOS D'ADAPTACIÓ I DOL

88,89%

100,00%

PSICOLOGIA DE GRUPS

88,89%

90,00%

QUALITAT DE VIDA EN LES
PERSONES GRANS
RECURSOS PER A LA
INVESTIGACIÓ
SISTEMES D'INFORMACIÓ
APLICATS A CIÈNCIES DE LA
SALUT
TÈCNIQUES D'ASSESSORAMENT I
DE MEDIACIÓ
TECNOLOGIA EDUCACIONAL
TREBALL DE FI DE MÀSTER

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00
%
92,31%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
53,85%

100,00%

100,00%

100,00%
42,86%

50,00%

100,00%

100,00%

BIOÈTICA I

94,59%

BIOÈTICA II

94,74%

96,97%

100,00%

100,00%

96,97%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

ECONOMIA DE LA SALUT

86,00%

95,00%

100,00%

100,00%

GESTIÓ DE SERVEIS DE SALUT I
SOCIOSANITARIS

95,24%

96,67%

97,56%

100,00%

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIÓ I

89,58%

91,43%

100,00%

94,12%

METODOLOGIA DE LA
INVESTIGACIÓ II

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

CUIDATGE I NOVES DEMANDES DE
SALUT

41,94%

100,00%

100,00%

100,00%
66,67%

100,00%

100,00%

INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA
FAMILIAR I COMUNITÀRIA

NORMALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA
DE LA INFERMERIA

OPTATIVA

100,00%

100,00%

INTERVENCIÓ PSICOLÒGICA EN
CRISIS

OBLIGATÒRIA

100,00%

90,00% 100,00%

GÈNERE I PRÀCTICA
PROFESSIONAL

CIÈNCIES DE LA INFERMERIA
(2010)

Facultat d’Infermeria

92,86%

100,00%
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METODOLOGIA EDUCATIVA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

PSICOLOGIA DE LA SALUT

97,30%

96,67%

100,00%

100,00%

SOCIETAT I SALUT

93,88%

97,50%

100,00%

100,00%

TEORIES I MODELS INFERMERS

97,22%

97,22%

100,00%

100,00%

ALIMENTACIÓ I VIDA SANA

84,21%

ANGLÈS

81,82%

100,00%

100,00%

100,00%

CULTURA I CUIDAR

93,18%

96,55%

100,00%

100,00%

DILEMES ÈTICS EN LA PRÀCTICA
D'INFERMERIA

84,00%

94,12%

95,45%

100,00%

GÈNERE I PRÀCTICA
PROFESSIONAL

57,14%

100,00%

100,00%

100,00%

INFORMÀTICA APLICADA A LES
CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

95,92%

91,30%

100,00%

100,00%

INSTRUMENTS PER A LA
RECERCA BIBLIOGRÀFICA EN
CIÈNCIES DE LA SALUT

96,08%

91,30%

100,00%

100,00%

INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA
FAMILIAR I COMUNITÀRIA

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

INVESTIGACIÓ EN INFERMERIA I
PROCESSOS DE CANVI

82,61%

94,29%

100,00%

100,00%

OPTATIVA

L'ÚS DELS RELATS INFERMERS EN
LA INVESTIGACIÓ

TFM

Facultat d’Infermeria

100,00%

100,00%

100,00%

NORMALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA
DE LA INFERMERIA

100,00%

PROCESSOS D'ADAPTACIÓ I DOL

94,87%

100,00%

100,00%

100,00%

PSICOLOGIA DE GRUPS
SISTEMES D'INFORMACIÓ
APLICATS A CIÈNCIES DE LA
SALUT

93,55%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

50,00%

TÈCNIQUES D'ASSESSORAMENT I
DE MEDIACIÓ

93,02%

TECNOLOGIA EDUCACIONAL

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

TREBALL DE FI DE MÀSTER

84,21%

100,00%
73,53%

100,00%

De la taula anterior destaquem les dades referents a l’assignatura TFM en els diferents
plans d’estudi on la taxa de rendiment mostra uns percentatges inferiors a la resta
d’assignatures però la taxa d’èxit va ser del 100%, això és degut a que per dipositar i
defensar el TFM la tutora ha de signar un document de vist i plau autoritzant la
presentació del treball per tant s’entén que compleix els requisits mínims per ser
aprovat.

Curs inici

2011-12
CIÈNCIES DE LA
INFERMERIA (2006)

Titulats

2007-08

Titulats

2011-12

Titulats

2009-10

Titulats

2010-11

Taxa d'eficiència (EA)

2007-08

100,00%

CIÈNCIES DE LA
INFERMERIA (2010)

1
3
8
25
88,24%
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Taxa d'eficiència (EA)

2011-12

Taxa d'eficiència (EA)

2009-10

Taxa d'eficiència (EA)

2010-11

Facultat d’Infermeria

100,00%
92,80%
98,52%

La taxa d’eficiència és superior al 90% i el nombre de titulats el curs 2011-12 va ser
37 estudiants.

2.3.2 Resultats personals
Els aspectes relacionats amb els resultats personals dels egressats encara no apliquen
a l’estar l’enquesta institucional en procés d’implantació.
2.3.3 Inserció laboral dels titulats
La universitat estava treballant per a tenir algun mecanisme per poder analitzar i
valorar els resultats dels alumnes egressats en la inserció laboral.
Des del centre es va començar a treballar en aquest aspecte i es va elaborar un
qüestionari per poder obtenir dades dels resultats d’inserció laboral dels titulats.
A la secretaria del centre, quan els ex alumnes van a recollir el títol de màster, se’ls
convidava a respondre el qüestionari per després poder fer un anàlisi dels resultats,
com encara són pocs els qüestionaris recollits encara no s’han avaluat els resultats.
3.

Valoració del seguiment dels indicadors i del desenvolupament de la titulació

3.1

Valoració qualitativa del desenvolupament de la titulació

La titulació d’Infermeria actualment continua sent una de les més demandades de la
Universitat Rovira i Virgili i s’està oferint un màster de 120 ECTS, Màster en Ciències
de la Infermeria des del curs acadèmic 2006-2007, amb una elevada demanda.
Aquest màster va dirigit a l’alumnat que, un cop finalitzats els estudis de grau o
diplomatura volen desenvolupar una carrera professional basada en la investigació, bé
continuant amb els estudis de doctorat o bé incorporant-se al món laboral, on els
coneixements i les competències adquirides en la formació del màster poden ser
considerats i valorats com una oportunitat, tant per al desenvolupament personal com
per afavorir el desenvolupament organitzacional.
El màster té un històric d’un elevat nombre de preinscripcions raó per la qual, els
últims anys, tan sols ha estat necessari activar la primera fase de preinscripció cobrint
ja la totalitat de places disponibles sent de les més altes de la URV amb un gran
nombre d’estudiants de nou ingrés que, curs rere curs, cobreix quasi la totalitat de les
places.
Una de les raons d’aquesta elevada demanda és el fet que durant molts anys els
professionals d’infermeria no tenien l’opció de continuar la seva formació acadèmica,
des de la implantació dels màsters oficials i del doctorat, aquests professionals estan
demandant aquesta formació.
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Facultat d’Infermeria

La URV té una Facultat d’Infermeria amb 3 unitats docents: Campus Catalunya,
Campus Terres de l’Ebre i Seu del Baix Penedès amb un gran nombre d’alumnes
(aproximadament 200) que finalitzen cada any els seus estudis i que són candidats a
la formació de màster, a més s’ha d’afegir a aquells alumnes que provenen d’altres
universitats i que any rere any venen a formar-se a aquest màster que dona accés al
programa de doctorat en Ciències de la Infermeria que ofereix el departament
d’Infermeria de la URV amb diferents línies d’investigació ofertes que poden ser
consultades en el següent enllaç:
http://www.urv.cat/dinferm/formacio-departament/doctorat/index.html

4.

Propostes de millora

4.1

Propostes de millora
-

Implantar un repositori institucional de la URV per poder consultar els
treballs fi de màster defensats.
Creació d’una base de dades amb recull de premis atorgats,
comunicacions, publicacions derivades del treballs fets pels alumnes,
sobretot dels TFM.
Revisió de la taula de reconeixements per la comissió creada
Modificació del pla d’estudis actual per adaptar-lo a 60 ECTS
Elaboració de la memòria per verificar la nova proposta de títol Màster
en investigació en Ciències de la Infermeria
Elaboració d’una taula d’adaptacions entre el Màster actual de 120 ECTS
i el nou pla d’estudis presentat
Informació periòdica a l’alumnat per poder informar del nou pla
d’estudis, estudis d’adaptacions...
Detectar els alumnes que han deixat els estudis per poder-los avisar q
reprenguin estudis al pla de 120 ECTS o bé proposar-los l’adaptació al
pla de 60.
Preveure la possibilitat de poder establir grups necessaris, docència
compartida i pel curs vinent.
Continuar fent difusió i captació d’alumnat: díptics, taules rodones,
xerrades informatives, correus electrònics, presència jornades.....
Continuar treballant per ampliar convenis amb altres universitats
estrangeres i augmentar la captació d’alumnat estranger per a que
cursin el màster.
Continuar motivant a l’alumnat per a que sol·licitin convocatòries de
mobilitat.
Continuar recordant i motivant a l’alumnat per a que participin i
contestin les enquestes de satisfacció.

Taula X. Propostes de millora de titulació

Àmbit de
Centre Titulació la millora

Punt feble
detectat

Proposta de
millora

La millora
suposa una
modificació
Responsable
de la
implantació
memòria
Termini
verificada?
d’aplicació implantació

17

Seguiment anual del
Màster en Ciències de la Infermeria

FI

FI
FI

Manca lloc on
recollir els
treballs

Màster

Acadèmic

Màster

Informació de
premis no
Estructural recollida

Màster

Acadèmic

Facultat d’Infermeria

Fer un repositori
institucional

NO

Recull i control dels
premis atorgats

NO

FI

Curs 12-13

SI

FI

Curs 12-13

SÍ
substancial

FI

Curs 12-13

NO

FI

Curs 12-13

NO

FI

Curs 12-13

NO

FI

Curs 12-13

Revisió de la taula
Taula
reconeixements de reconeixements

URV

Curs 13-14

FI

Màster

Acadèmic

FI

Màster

Acadèmic

FI

Màster

Captació

Informació
estudiants
Informació per
nous alumnes

Captació

Contactes amb
universitats
estrangeres

Revisió pla
d'estudis/Elaboració
memòria/
Elaboració taula
adaptacions
Donar informació
sobre els nous
estudis
Fer més difusió del
màster
Fer més difusió del
màster amb
universitats
estrangeres

Alumnes que
deixen els
estudis

Detectar els
alumnes que han
deixat els estudis i
motivar-los per a
que els continuïn

NO

FI

Curs 12-13

Motivar a l'alumnat
en la mobilitat

NO

FI

Curs 12-13

Motivar la
participació

NO

FI

Curs 12-13

FI

Màster

FI

Màster

Captació

FI

Màster

Acadèmic

FI

Màster

Acadèmic

4.2

Pla d'estudis

Mobilitat
Poca
participació en
les enquestes

Propostes de modificació de la memòria

La memòria s’haurà de modificar ja que el títol passarà de tenir 120 ECTS a tenir-ne
60. Durant el curs s’ha anat treballant amb la nova proposta per a poder començar els
estudis de 60 ECTS el curs 12-13.
4.3

Seguiment propostes millora de l’informe anterior



Captació i matrícula d’alumnat estranger

Mitjançant la Comissió de mobilitat es fa difusió del màster amb les
diferents universitats en les quals es té conveni signat.
A més, la participació de la URV en fires internacionals.
Quan el professorat fa una estada de mobilitat sempre es fa difusió del
màster.
Col·laboració entre el Programa de Formació de màster i doctorat en
Ciències de la Infermeria de la URV i la Fundación Index per participar en el
programa Pro-Tesis mitjançant el qual es fa difusió a nivell iberoamericà.
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Facultat d’Infermeria

Fomentar les estades de mobilitat tan d’estudiants com de professorat
per augmentar la internacionalització del Màster

Es va fer difusió a l’inici de curs per part de la coordinadora de mobilitat de
2n cicle per informar de les diferents possibilitats i beques existents. Hi va
haver dues alumnes que van sol·licitar i se’ls va concedir una beca
Erasmus, encara que finalment van renunciar. Cal continuar treballant
aquest aspecte.


Potenciar la utilització de l’anglès com a idioma d’impartició de les
assignatures per fomentar la internacionalització

En la planificació de les assignatures es té en comte recomanar i incloure
lectures i revisions en llengua anglesa.



Motivar l’alumnat per augmentar
representació i /o comissions

la

participació

en

òrgans

de

S’informa als alumnes de la possibilitat de pertànyer als òrgans de
representació.
En aquest curs hi ha una representant a junta de centre i una altra a
consell de departament, ambdues membres del consell d’estudiants.



Augmentar la participació en les enquestes de valoració de
l’organització general i de les diferents assignatures del Màster que
continuen sent baixes

S’ha enviat i recordat als alumnes la importància de respondre les
enquestes de valoració de l’organització general i de les diferents
assignatures, s’intenta motivar a l’alumnat per contestar les enquestes,
recordant la importància de la seva opinió per poder iniciar accions de
millora.



Augmentar el nombre de professorat doctor

El nombre de professorat doctor que imparteix classe al màster s’ha
mantingut respecte el curs anterior sent d’un 81% el total de professorat
doctor. Del total de 26 professors, tenen el títol de doctor 21
professors/res.
De cara al proper curs augmentarà el nombre de professorat doctor ja que
hi ha professorat del màster que està en la fase final de redacció de la tesi,
i altre professorat del centre que s’incorporarà sent doctor tutoritzant el
Treball Fi de Màster.


Obrir més fases de preinscripció per a que no es quedi finalment cap
plaça vacant de les 40 ofertes com a nou ingrés

Finalment només es va obrir la primera fase de preinscripció ja que es van
acceptar 44 alumnes i es va considerar que si obríem la segona fase poder
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quedarien grups massa nombrosos en algunes assignatures, cal pel proper
curs tornar a valorar la possibilitat d’obrir la segona fase en funció del
nombre de preinscrits i acceptats a la primera fase.



Construir i implantar un qüestionari que els titulats emplenarien a l’anar
a recollir el títol de Màster a la secretaria del centre, per recollir dades
sobre els resultats d’inserció laboral dels titulats

Aquesta millora ja està comentada al punt 2.3.3



Assignar en un futur l’alumnat a diferents tutors per a fer el seguiment i
acompanyament a tots els estudiants del màster, ja que fins ara els té
tots assignats la coordinadora

El curs 2011-12 es van distribuir els alumnes amb les diferents professores
titulars que donen docència al màster.



Activar noves optatives impartides per la URV per donar més opcions
d’elecció a l’alumnat degut a que el proper curs està previst no activar
les optatives d’altres universitats com s’havia fet fins ara. El motiu és
per les dificultats en compaginar amb les altres universitats dates,
horaris, períodes de matrícula...

Durant el curs 11-12 es va començar a treballar en el nou pla d’estudis de
màster. Es va considerar no activar cap nova optativa ja que el curs 12-13
el pla d’estudis al que ens estem referint començaria la seva extinció.

5.

Documents de referència

Documents i guies de consulta per l’elaboració de l’IST i ISC:
-

6.

Guia per a l’elaboració i verificació de les propostes de titulacions universitàries
de grau i màster (juny 2011).
Guia per al seguiment de les titulacions oficials de grau i màster. AQU
Catalunya, maig 2011.
Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació, per l’acreditació de
titulacions oficials. AQU Catalunya, juliol 2010.
Programa experimental de seguiment de titulacions oficials de grau i màster
(30 d’abril de 2010).
Guia d’avaluació interna. Programa d’avaluació de centres adscrits. AQU
Catalunya, març 2009.

Annexes

- Enquesta d’inserció als titulats de màster.
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Ubicació de la informació pública sobre el desenvolupament i indicadors de la titulació de Màster.
DIMENSIÓ

ACCÉS ALS
ESTUDIS

PREINSCRIPCIÓ

CONTINGUTS
Itinerari
Títol atorgat
Modalitat
Idioma
Places de nou ingrés
Cost del crèdit
Accés al doctorat
Contacte
Institucions participants
Presentació
Requisits d’admissió
Sortides professionals
Preinscripció en línia
Ajuts rebuts
Beques i ajuts per estudiar un màster
Preinscripció en línia

Normativa
MATRÍCULA

ACOLLIDA

BEQUES I AJUTS

CONTACTE
CURRICULUM
NUCLEAR
CONTINUACIÓ
D'ESTUDIS, I
ADAPTACIÓ I/O
CANVI DE GRAU
PRÀCTIQUES
EXTERNES
MOBILITAT
ESTUDIANTS
INTERNACIONALS
BORSA
D’HABITATGE

Automatrícula
Preus

Calendari i Programa
Préstecs sense interès per estudiar Màsters
Universitaris
Beques i ajuts
Escola de Postgrau i Doctorat
Currículum nuclear de postgrau

BIBLIOTECA

http://www.urv.cat/masters_oficials/ci
encies_infermeria_12-13.html

http://www.urv.cat/masters_oficials/pr
einscripcio-online.html
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_
govern/secretaria_general/legislacio/2
_propia/auniversitaria/docencia/norma
t_acad_mat_master_12_13.pdf
http://www.urv.cat/masters_oficials/iti
neraris_antr_medica.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/
preus/preus_matricula_masters.html
http://www.urv.cat/cae/acollida.html#
1
http://www.urv.cat/masters_oficials/pr
estecs.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/b
eques_edpd.html
http://www.urv.cat/masters_oficials/co
ntacte.html
http://www.urv.cat/estudis/doctorat/C
N.html

Per als estudiants que volen finalitzar els estudis que
cursen
Per als estudiants que volen continuar els estudis
iniciats en la titulació de grau corresponent
Per als estudiants que volen incorporar-se a un estudi
de grau diferent del que cursen actualment

http://www.urv.cat/gestio_academica/i
ndex_.html

Pràctiques externes

http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_de_treball/informaciopractiques.html

Programes de mobilitat
Beques per estudiants de postgrau
Altres opcions per fer estades a l’estranger

http://www.urv.cat/mobility/estudiants
-postgrau/index.html

Estudiants Internacionals
Borsa d’Habitatge

BORSA DE TREBALL Borsa de Treball
CONTINUACIÓ
D'ESTUDIS, I
ADAPTACIÓ I/O
CANVI DE GRAU

ENLLAÇ

Per als estudiants que volen finalitzar els estudis que
cursen
Per als estudiants que volen continuar els estudis
iniciats en la titulació de grau corresponent
Per als estudiants que volen incorporar-se a un estudi
de grau diferent del que cursen actualment
Informació general
Horaris
Directori
Biblioteques de la URV
Catàleg i recursos d'informació
Serveis
Com trobar informació
Pregunt@
CRAI-SBID

http://www.urv.cat/international/en_in
dex.html
http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_habitatge/index.html
http://www.urv.cat/serveis_universitar
is/borsa_de_treball/index.html
http://www.urv.cat/gestio_academica/i
ndex_.html

http://www.urv.cat/biblioteca/informac
io_general/index.html

DIMENSIÓ

CONTINGUTS

ENLLAÇ

PLANIFICACIÓ
OPERATIVA DEL
CURS. GUIA
DOCENT

Dades del Centre
Serveis del Centre (Secretaria)
Calendari acadèmic
Ensenyaments
Assignatures (Informació;
Professors; Horaris i dates
d'exàmens)
Competències
Planificació
Avaluació
Resultats d'aprenentatge
Metodologies
Fonts d'Informació
Continguts
Atenció personalitzada
Recomanacions
Competències
Pla d'estudis
Perfil de formació de la titulació
Itinerari recomanat
Horaris
Calendari d'exàmens
Pràctiques
Programes de mobilitat
Currículum nuclear
Simula't el teu horari

http://moodle.urv.net/docnet/guia_docent/index.php?ce
ntre=18&ensenyament=1860&any_academic=2011_12

INFORMACIÓ
PÚBLICA SOBRE
INDICADORS

Taxes i indicadors

http://www.eui.urv.cat/escola/garantia_qualitat.html

CPISR-1 C
Maria del Mar
Lleixà Fortuño
2013.04.26
11:21:52
+02'00'
Coordinadora del màster
Dra. Mar Lleixà Fortuño

QÜESTIONARI D’INSERCIÓ LABORAL
ALUMNAT MÀSTER EN CIÈNCIES DE LA INFERMERIA

 Any d’inici del Màster: _______
 Any de finalització del Màster: ________
 Actualment, estàs treballant?


Sí

On? Universitat, Assistencial, Primària, Hospital, altre? ________________
Sector públic o privat?



No

 Tipus de contracte:

 Torn:

 Quin és el teu grau de satisfacció amb la feina? Valora de 0 a 10: ____
Per què?

 Valora la utilitat dels coneixements apresos al Màster (de 0 a 10): ____

 Valora la satisfacció amb la retribució actual (de 0 a 10): ____

 Valora la formació rebuda al Màster:


Qualitat de la docència (de 0 a 10): ____



Qualitat de la tutorització del TFM (de 0 a 10): ____



Satisfacció amb la qualitat dels recursos (de 0 a 10): ____



Satisfacció de disponibilitat de recursos (de 0 a 10): ____



Puntuació de les competències adquirides (de 0 a 10): ____

 Valora l’impacte del títol de Màster a nivell laboral:
-

El títol de Màster ha contribuït a una millora a nivell professional?
 Sí, Quina:
 No, Per què?

El títol de Màster ha suposat un canvi per accedir a una millor feina?

-

 Sí, Quina:
 No
El títol de Màster ha servit per assolir major reconeixement professional?

-

 Sí, perquè....
 No, perquè...

El títol de Màster ha servit per augmentar la retribució laboral?

-

 Sí
 No
 Has difós els resultats del teu TFM amb alguna publicació i/o aportació a congressos o
jornades?


Sí,



No

On?

 Recomanaries a algú fer el màster?

 Estàs realitzant la Tesis Doctoral?


Sí



No, Tens intenció de fer‐ho?
Vols rebre informació al respecte?

En cas afirmatiu: correu electrònic de

contacte:

Suggeriments de millora:

MOLTES GRÀCIES!

