Enquesta 2017 a la població titulada de màster (cursos
acadèmics 2011-2012 i 2012-2013)
MÀSTER
.............................................................................

ESTUDIS UNIVERSITARIS
Titulació prèvia al màster

Subàmbit de la titulació
Àmbit de la titulació

Universitat de la titulació

Any de finalització de la titulació

Màster

Subàmbit del màster
Àmbit del màster

Universitat del màster

Any d’inici del màster

SITUACIÓ LABORAL PREMÀSTER
1. Vau treballar com a mínim dos anys durant la titulació prèvia al màster?
(1) No, era estudiant a temps complet o vaig treballar en alguna feina intermitent
(2) Sí, vaig treballar com a mínim dos anys durant la titulació prèvia

2. En el període comprès entre la graduació de la primera titulació i la graduació del màster, vau treballar durant almenys
un any?
(1) No vaig treballar o ho vaig fer en alguna feina intermitent
(2) Sí, vaig treballar a temps parcial en una feina relacionada amb els estudis previs
(3) Sí, vaig treballar a temps parcial en una feina no relacionada amb els estudis previs
(4) Sí, vaig treballar a temps complet en una feina relacionada amb els estudis previs
(5) Sí, vaig treballar a temps complet en una feina no relacionada amb els estudis previs

MOTIVACIÓ PER CURSAR ELS ESTUDIS DE MÀSTER
Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molta) la importància dels motius següents per a la realització del màster:
3. Augmentar les oportunitats de treball

............

4. Progressar en la trajectòria professional

............

5. Iniciar els estudis de doctorat

............

6. Complementar o aprofundir la formació acadèmica/professional/tècnica

............

7. Canviar l’àmbit disciplinari de la meva titulació/formació prèvia

............
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SITUACIÓ LABORAL ACTUAL (POSTMÀSTER)
8. Treballeu actualment?
(1) Sí
(2) Ara no, però sí després del màster

Feu referència a la darrera feina postmàster. No respongueu els
apartats SATISFACCIÓ AMB LA FEINA ACTUAL i PROGRÉS (de la pregunta 25 a la 32 i de la 34 a la 36)
(3) No he treballat mai després del màster

Passeu a l’apartat COMPETÈNCIES
DESENVOLUPADES EN EL MÀSTER (sense valorar la utilitat en el lloc)
(només “Sí” o
“Ara no” de la pregunta 8 + “No, era estudiant a temps complet o vaig treballar en alguna feina intermitent” de la pregunta 1 i “No vaig
treballar o ho vaig fer en alguna feina intermitent” de la pregunta 2)

9. Després de la finalització dels estudis de màster, quant de temps us va costar trobar la primera feina?

(1) Tenia feina abans del màster
(2) Menys d’1 mes
(3) D’1 a 3 mesos
(4) De 3 a 6 mesos
(5) De 6 mesos a 1 any
(6) Més d’1 any

En relació amb la vostra FEINA ACTUAL (la principal) o la vostra DARRERA FEINA (un cop finalitzat el màster):
10. Quin tipus de feina teniu o teníeu? .................................................................. (pregunta oberta)
NOMÉS PER A Psicologia, Psicologia Social i Organitzacional, Veterinària, Medicina, Belles Arts, Arquitectura, Dret,
Disseny i Conservació de Béns Culturals hi ha categories prefixades. Podeu classificar la vostra feina en un dels àmbits
següents?
11. Quin any vau començar a treballar-hi? ............... (quatre dígits)
12. Quin requisit calia per a aquesta feina?
(1) Tenir el títol de màster
(2) La meva titulació específica prèvia (llicenciatura /
enginyeria / diplomatura / enginyeria tècnica)
(3) Només ser titulat universitari
(4) No calia titulació universitària

13.1. La feina que feu o que fèieu és pròpia de la vostra formació de màster?
(1) Sí  Passeu a la pregunta 14
(2) No
13.2. Per a la feina que feu o que fèieu, creieu que us cal la titulació específica prèvia al màster?
(1) Sí  Passeu a la pregunta 14
(2) No
13.3. Per a la feina que feu o que fèieu, creieu que us cal ser titulat universitari?

(1) Sí

(2) No

14. A quina branca d’activitat econòmica pertany l’empresa on treballeu o treballàveu? .........................................
15. Quin nivell de responsabilitat teniu o teníeu respecte d’altres persones amb les quals treballeu o treballàveu?
(1) Direcció/gerència
(2) Comandament intermedi (cap d’àrea, de secció o de departament, encarregat/ada, cap de taller o d’oficina...)
(3) Sense responsabilitat sobre altres persones
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16. Quines funcions o tasques desenvolupeu o desenvolupàveu dins del vostre lloc de treball? (podeu assenyalar més d’una
opció; en cas de no triar cap opció de la 1 a la 7, cal que respongueu obligatòriament l’opció 8 o 9)
(1) Direcció/gestió

(2) Comercial o logística

(3) Docència

(4) R+D

(5) Assistència mèdica i
social

(6) Disseny, art

(7) Funcions tècniques

(8) Altres funcions
qualificades
(administratives...)

(9) Funcions no qualificades (auxiliars...)

17. Quin tipus de contracte teniu o teníeu?
(1) Fix / Indefinit
18. En cas “Autònom”, treballeu o treballàveu per:



(2) Autònom

(1) Compte propi
(2) Compte aliè (autònom econòmicament dependent: 75% del
rendiment del treball d’un sol client)
(3) Temporal
(4) Becari

(No respongueu a les preguntes 19, 20 i 23, ni a les preguntes de la 25 a la 28 de l’apartat
SATISFACCIÓ AMB LA FEINA ACTUAL – Sí a la pregunta 29)

(5) Sense contracte (No respongueu a les preguntes de la 25 a la 29)

19. Teniu o teníeu una jornada laboral a temps complet?
(1) Sí

(excepte “Becari” de la pregunta 17)

(2) No (temps parcial...)
19.1. En cas de jornada a temps parcial, quantes hores treballeu o
treballàveu a la setmana (sense comptar el temps per menjar)?

20. Quina durada té o tenia el contracte?
(1) Menys de 6 mesos

(1) Fins a 10 hores/setmana
(2) D’11 a 24 hores/setmana
(3) De 25 a 34 hores/setmana

(només “Temporal” de la pregunta 17)
(2) Entre 6 mesos i 1 any

(3) Més d’1 any

21. Quant guanyeu o guanyàveu anualment (brut)?
(1) Menys de 9.000 €

(2) Entre 9.000 i 12.000 €

(3) Entre 12.001 i 15.000 €

(4) Entre 15.001 i
18.000 €

(5) Entre 18.001 i 24.000 €

(6) Entre 24.001 i 30.000 €

(7) Entre 30.001 i
40.000 €

(8) Entre 40.001 i 50.000 €

(9) Més de 50.000 €

22. L’empresa és de l’àmbit:

(1) Públic

(2) Privat

23. Quants treballadors té l’empresa? (excepte “Becari” de la pregunta 17)
(1) 10 o menys

(2) Entre 11 i 50

(3) Entre 51 i 100

(4) Entre 101 i 250

(5) Entre 251 i 500

(6) Més de 500

24. On treballeu o treballàveu (província o país)?
(1) Barcelona

(2)Tarragona

(3) Girona

(5) Resta de comunitats
autònomes

(6) Europa

39.1. En quin país treballeu o treballàveu?

(7) Resta del
món

39.2. En quin continent treballeu o treballàveu?
39.3. En quin país?
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VALORACIÓ DE LA SATISFACCIÓ EN RELACIÓ AMB LA VOSTRA FEINA ACTUAL
Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molta) la vostra satisfacció amb:

(excepte “Becari” i “Sense contracte” de la pregunta 17 i “Ara

no” de la pregunta 8)

25. El contingut de la feina

............

26. Les perspectives de millora i promoció

............

27. El nivell de retribució

............

28. La utilitat dels coneixements del màster per a la feina

............

29. La feina en general (“Becari” de la pregunta 17 SÍ que heu de respondre a
aquesta pregunta)

............

PROGRÉS ENTRE L’EXPERIÈNCIA PREMÀSTER I POSTMÀSTER
(No responen aquest apartat “No, era estudiant a temps complet o vaig treballar en alguna feina intermitent” de la pregunta 1 + “No vaig
treballar o ho vaig fer en alguna feina intermitent” de la pregunta 2, i “Ara no” o “Mai” de la pregunta 8.)

30. A partir de la vostra graduació del màster i respecte de la feina prèvia a l’inici del màster, heu canviat o vau canviar de
feina o d’institució?
(1) Sí
(2) No

31. Heu tingut o vau tenir alguna promoció laboral a l’empresa després del màster?

(1) Sí

(2) No

VALORACIÓ DEL PROGRÉS
(No responen aquest apartat “No, era estudiant a temps complet o vaig treballar en alguna feina intermitent” de la pregunta 1 + “No vaig
treballar o ho vaig fer en alguna feina intermitent” de la pregunta 2, i “Ara no” o “Mai” de la pregunta 8.)

32. Respecte de la feina prèvia a l’inici del màster, heu millorat o vau millorar?
32.1. En la tipologia de contracte:
(1) Sí
(2) No
32.2. En la retribució econòmica anual (bruta):
(1) Sí
(2) No
32.3. Ha incrementat o va incrementar el temps de dedicació (hores setmanals)?
(1) Sí
(2) No
32.4. En la vostra categoria professional:
(1) Sí
(2) No
(No responen aquest apartat “No, era estudiant a temps complet o vaig treballar en alguna feina intermitent” de la pregunta 1 + “No vaig
treballar o ho vaig fer en alguna feina intermitent” de la pregunta 2, i “Mai” de la pregunta 8. Els “Ara no” de la pregunta 8 no responen
les preguntes de la 34 a la 36.)

Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molt) l’impacte del màster en els aspectes següents:
33. Augment de les oportunitats de feina (canvi d’empresa o d’institució, canvi d’ocupació, etc.)
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34. Assumpció de noves funcions o responsabilitats diferents de les que ja desenvolupàveu

............

35. Desenvolupament de nous projectes o productes, noves línies d’acció, estratègies, etc.

............

36. Assumpció d’un rol clau en la presa de decisions que puguin tenir impacte directe en el negoci

............

37. Enriquiment o enfortiment de la formació acadèmica/professional/tècnica

............

38. Possibilitat d’establir contactes o xarxes amb persones o amb institucions (networking)

............

COMPETÈNCIES DESENVOLUPADES EN EL MÀSTER
Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molt) el nivell de formació rebut al màster i la utilitat en el vostre lloc de treball pel que
fa als aspectes següents:
39/40. Formació teòrica ......... / .......

41/42. Formació pràctica ......... / ...........

43/44. Desenvolupament de la capacitat en comunicació
oral i escrita cientificoprofessional ........... / ..........

45/46. Treball en equips multidisciplinaris amb capacitat
d’iniciativa i lideratge ........... / ..........

47/48. Resolució de problemes i presa de decisions en
entorns nous o poc coneguts ........... / ..........

49/50. Desenvolupament del pensament crític ........... / ..........

51/52. Desenvolupament de la creativitat i la innovació
........... / ..........

53/54. Desenvolupament de la capacitat en documentació i
identificació de fonts i recursos cientificoprofessionals
........... / ..........

55/56. Anglès ........ / .........

57/58. Autoavaluació professional i aprenentatge continu
........... / ..........

59/60. Responsabilitat ètica i social en l’actuació
professional ........... / ..........
61. Si haguéssiu de començar de nou, triaríeu el mateix màster?

(1) Sí

(2) No

62. Si haguéssiu de començar de nou, triaríeu la mateixa universitat?

(1) Sí

(2) No

FORMACIÓ CONTINUADA
63. Després d’acabar els estudis de màster, heu continuat o continueu estudiant?
(1) No  Passeu a la pregunta 67

64. Ho feu a la mateixa universitat?

(1) Sí

(2) Sí, els estudis de
doctorat

(2) No

65. El doctorat que feu està relacionat amb el vostre màster?

(només “Sí, els estudis de doctorat” de la pregunta 63)

66. Quina és la vostra principal font d’ingressos durant el doctorat?
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(3) Sí, altres cursos de formació

(només “Sí, els estudis de doctorat” de la pregunta 63)

Una beca
Sóc docent o investigador a la universitat (inclosos associats i contractes d’investigació)
Una feina de l’àmbit dels estudis del màster
Una feina en un àmbit no relacionat amb els estudis del màster
Altres

MOBILITAT
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67. Heu tingut alguna experiència de mobilitat acadèmica?
(1) No
(2) Sí, durant la titulació prèvia
al màster

(resposta múltiple)

 Passeu a la pregunta 69

70. Aquesta mobilitat, ha estat nacional o internacional?

(3) Sí, durant el màster
(1) Nacional
(2) Internacional

(excepte “Mai” de la pregunta 8; resposta múltiple)

69. Heu tingut alguna experiència de mobilitat laboral?
(1) No
(2) Sí, després de la titulació
prèvia al màster
(3) Sí, després de l’obtenció del
màster

 Passeu a la pregunta 71

70. Aquesta mobilitat, ha estat nacional o internacional?
(1) Nacional
(2) Internacional

INTERNACIONALITZACIÓ (I)
Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molt) el grau en què el màster us ha permès:
71. Realitzar estades o pràctiques laborals internacionals

............

72. Establir contacte amb el professorat d’altres universitats i/o països

............

73. Participar en conferencies/seminaris/esdeveniments de caràcter internacional

............

74. Establir contactes o xarxes amb persones o amb institucions internacionals (networking)

............

75. Disposar d’una agenda de possibles oportunitats laborals a escala internacional

............

76. Adquirir una visió internacional de l’enfocament disciplinari del màster

............

INTERNACIONALITZACIÓ (II)
Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molta) la qualitat en els aspectes següents:

(només responen “Sí, durant el màster” de la

pregunta 67)

77. L’accessibilitat de la informació prèvia pública sobre els estudis de màster cursats

............

78. La informació i l’assessorament facilitats per l’Oficina o el Servei Internacional de la universitat

..........

79. Els serveis d’allotjament, restauració, transport, etc.

............

80. L’acollida a la universitat i els programes d’estudis (acompanyament acadèmic, tutories, etc.)

............

81. L’atenció, la rapidesa i l’adequació en els tràmits acadèmics (admissió i matrícula, qualificacions,
certificació, etc.)

............

82. El suport personal i de recursos per a l’aprenentatge de la llengua (català/castellà)

............

83. Les activitats culturals i socials facilitadores de la integració i la convivència multicultural

............

ESTATUS SOCIOECONÒMIC
84. Quin és el nivell d’estudis més elevat dels pares?
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(1) Tots dos tenen estudis
primaris / sense estudis

(2) Un dels dos té estudis mitjans

(4) Un dels dos té estudis
superiors

(5) Tots dos tenen estudis
superiors

(3) Tots dos tenen estudis mitjans

85. Pel que fa a l’ocupació del pare durant els vostres estudis universitaris,
treballava per:
 És una feina que requeria
formació universitària?

(1) Compte propi

(2) Compte aliè

(1) Sí
(1)
(2)
(3)
(4)

Quin nivell?

(2) No

Direcció/gestió
Tècnic superior
Qualificat
No qualificat

(3) No aplicable
86. Pel que fa a l’ocupació de la mare durant els vostres estudis universitaris,
treballava per:
 És una feina que requeria
formació universitària?

(1) Compte propi

(2) Compte aliè

Quin nivell?

(1) Sí
(1)
(2)
(3)
(4)

(2) No

Direcció/gestió
Tècnic superior
Qualificat
No qualificat

(3) No aplicable

EN CAS D’ATUR
(Només responen aquest apartat “Ara no” i “Mai” de la pregunta 8)

87. Actualment esteu cercant feina?
(1) Sí  Passeu a la pregunta 90
(2) No
Nota: Considerem que “esteu cercant feina” si les últimes quatre setmanes n’heu estat cercant i, si en trobéssiu avui,
estaríeu disposat a incorporar-vos-hi com a màxim abans de dues setmanes.

88. En cas que NO, per quins motius?
(1) Continuar estudiant /
doctorat / oposicions



(2) Maternitat / paternitat /
família 

89. En cas de “Maternitat / paternitat / família”, un cop acabada, teniu expectatives de
cercar feina?
(1) Sí 
Fi de l’enquesta
(2) No 
Fi de l’enquesta

(3) Altres



Fi de l’enquesta

Fi de l’enquesta

(A partir de la pregunta 90 només respon qui està cercant feina: “Sí” de la pregunta 87)

90. Quant de temps fa que cerqueu feina?
(1) Menys de 6 mesos

(2) Entre 6 mesos i 1 any

(3) Entre 1 i 2 anys

(4) Més de 2 anys

91. Quins mitjans feu servir per cercar feina?
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(1) Contactes personals o familiars

(7) Serveis de la universitat (borsa de treball...)

(2) Iniciativa personal (donant currículums, sol·licitant
entrevistes...)

(8) Convenis de cooperació educativa

(3) Anuncis de premsa

(9) Col·legi o associació professional

(4) Oposicions / concurs públic

(10) Borses institucionals

(5) Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)

(11) Internet

(6) Creació d’empresa o despatx propi

(12) Altres

Puntueu de l’1 (gens) al 7 (molta) la importància de cadascun dels elements següents pel que fa a les vostres
dificultats per trobar feina:
92. Mancances en la formació universitària rebuda al màster

............

93. Manca de pràctica professional

............

94. Activitats personals que impedeixen treballar (continuar estudiant, família,
altres)

............

95. Exigència de tenir una feina que m’agradi i exigència de tenir una feina amb
un nivell retributiu adequat

............

96. Exigència de mobilitat en el lloc de treball

............

Fi de l’enquesta
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