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MODEL ENQUESTA INSERCIÓ LABORAL 2021 

1. Dades Personals

1.a. Gènere

1.b. Edat

1.c. Lloc de naixement

1.d. Estudis previs al Màster

1.e. Any de promoció

1.f. Tipus de programa cursat

2. Dades sobre la feina actual

2.a. Estàs treballant actualment?

2.b. Sector de la feina actual

2.c. Mida de l’organització

2.d. Àrea d’acció de l’organització

2.e. Responsabilitats dins l’organització

2.f. Tipus de contracte

2.g. Informació salarial

2.h. Lloc de treball (detallar ciutat i país). (PREGUNTA OBERTA)

3. Informació Laboral*

3.a. Quant de temps vas trigar en trobar una feina després d'haver completat el Màster?

3.b. Com vas trobar aquesta feina?

3.c. La feina estava relacionada amb els teus estudis de grau?

3.d. La feina estava relacionada amb el Màster cursat a l’IBEI?

4. Si us plau, avaluï com és d’important cadascun dels següents factors per la teva feina

actual

4.a. El coneixement acadèmic adquirit durant el Màster

4.b. Les habilitats pràctiques adquirides durant el Màster

4.c. L'ensenyament d'idiomes / coneixement d’idiomes

4.d. Caràcter personal: personalitat, habilitats socials, habilitats de comunicació, etc.

4.e. Capacitat d'organització

4.f. Capacitat per treballar en equip

4.g. Nom de l’organització o empresa (PREGUNTA OBERTA)

5. Si us plau, avaluï la instrucció proporcionada pel Màster en Relacions Internacionals

de

l'IBEI*

5.a. Instrucció teòrica

5.b. Instrucció pràctica

5.c. Expressió oral

5.d. Habilitats de comunicació escrita

5.e. Pensament crític

5.f. Comentaris Addicionals (PREGUNTA OBERTA)

6. Recomanaria el Màster en Relacions Internacionals a un amic que estigués en la

mateixa posició que quan vas començar?
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7. Està vostè en general satisfet d'haver fet el Màster en Relacions Internacionals a 

l'IBEI? 

(valori de l’1 al 5, sent 5 la valoració més positiva) 

 

8. Com qualificaria vostè la influència que el Màster en Relacions Internacionals ha tingut 

en el seu desenvolupament professional? (valori de l’1 al 5, sent 5 la valoració de major 

influència) 

 

9. Per tal de millorar el nostre programa, agraïm els seus comentaris i suggeriments 

(pregunta oberta) 


