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1 Introducció

A finals del segle XX, amb l’anomenada Tercera Fase de la Globalització, es va produir una

gran revolució del transport i dels mitjans de comunicació, i amb un impuls dels moviments

migratoris que avui dia es mantenen amb la mateixa elevada magnitud. Aquests fluxos migratoris

posseeixen un gran efecte sobre les comunitats a nivell mundial i en com el desenvolupament del

capital humà està cada vegada més professionalitzat i especialitzat.

En relació a aquesta especialització, una de les principals aptituds a desenvolupar és la destresa

per comunicar-se en llengües estrangeres. La llengua principal estudiada és la llengua anglesa

que, no tan sols s’ha tornat un requisit mı́nim en qualsevol lloc de treball qualificat, sinó que és

de les principals llengües estrangeres que s’ensenyen des dels inicis de la vida acadèmica (Europa

Press, 2016).

Per a estudis de nivell superior, existeixen molts programes que permeten compaginar els es-

tudis amb una estada a l’estranger i continuar estudiant les matèries en una altra llengua,

desenvolupant aix́ı tant el nivell lingǘıstic com les competències en la matèria especifica. Un

dels programes més famosos és el programa Erasmus+, implantat en l’any 1987, que permet als

estudiants universitaris continuar els seus estudis en un altre páıs europeu i practicar la llengua

de la regió d’acollida. Estudis exposen que després de la implantació del programa Erasmus+ a

Espanya, els salaris han incrementat de 10 a 12 punts percentuals (Iriondo, 2017).

Actualment, la Universitat Autònoma de Barcelona disposa de tres programes que permeten als

seus estudiants viatjar a altres päısos i regions, i continuar els seus estudis: el programa Sicue,

l’UAB Exchange Programme i Erasmus+. Aquests programes recullen, mitjançant enquestes,

dades dels estudiants i opinions sobre diferents aspectes relacionats amb l’experiència de l’estudi

a l’estranger.

L’objectiu d’aquest treball és realitzar una anàlisi tant quantitativa com substantiva d’aquestes

enquestes i identificar els factors més rellevants en els quals la Universitat Autònoma de Bar-

celona influeix a l’experiència dels estudiants, des de la gestió inicial fins al retorn del viatge.

El propòsit és poder avaluar el potencial que tenen les bases de dades generades, extreure els

problemes principals i facilitar aix́ı la creació de millores pels programes i identificar els factors

més influents en la satisfacció dels estudiants.
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L’estructura d’aquest treball consisteix en les següents parts: introducció descriptiva de les

dades, un estudi multivariant entre variables per determinar què incideix en la satisfacció de

l’estudiant, una reflexió substantiva sobre l’enquesta i un breu resum i propostes dels resultats.

2 Anàlisi estad́ıstic de les fonts

2.1 UAB Exchange Programme

El programa UAB Exchange Programme és un programa que ofereix la Universitat Autònoma de

Barcelona com a alternativa al programa Erasmus+. El programa Erasmus+ ofereix un ventall

de päısos, limitat a l’àrea d’Europa mentre que l’UAB Exchange Programme, ofereix l’estada a

alguns päısos no europeus com la Xina, els Estats Units, Canadà, entre d’altres.

En aquest estudi, s’han recollit les dades de les enquestes des del peŕıode 2015-2016 fins a

2017-2018, amb una mostra total de 255 individus. Els aspectes més rellevants de cada apartat

de preguntes es mostren, junt amb un gràfic explicatiu, per tal d’analitzar els diversos factors

recollits en l’enquesta de l’UAB Exchange Programme (UABEP).

Principals destinacions dels estudiants del UABEP

De la base de dades recollida, un 78% van ser dones i un 22% homes. Tot i haver-hi una

diferència significativa entre gènere, no s’ha trobat cap evidència que el gènere afecti a les

valoracions d’altres factors.

Figura 1: Mapa destins UABEP

Els principals päısos de dest́ı són Xina,

Japó, Argentina, Canadà, Estats Units

i Austràlia. Aquest fet coincideix amb

l’estudi de la llengua anglesa, o l’estudi

de llengües asiàtiques. Espanya és també

un páıs de dest́ı escollit, com es veu a la

Figura 1. Això podria ser degut a una

manca de comprensió lectora on l’alum-

nat ha confós el páıs d’origen amb el de

dest́ı a l’hora de respondre l’enquesta.
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Peŕıode d’estudis i motivació

El segon apartat de l’enquesta fa re-

ferència a una sèrie de preguntes relacionades amb la durada del peŕıode d’estudis, el nivell

i quins factors van ser els que van motivar a l’individu per estudiar a l’estranger durant el

peŕıode.

Figura 2: Periode d’estudis UABEP

6 de cada 10 estudiants han estat tot un curs complet a l’estranger. D’altra banda la segona

opció més popular, representada per 3 de cada 10 estudiants, ha estat una estada durant el

primer semestre. És durant el tercer o quart curs de la carrera quan els alumnes tendeixen a

marxar amb el programa UABEP. Els alumnes marxen principalment un curs abans de finalitzar

la carrera o bé, deixen per l’any següent el Treball de Fi de Grau i finalitzen els crèdits de les

assignatures optatives a l’estranger.

Qualitat acadèmica

En aquest apartat s’avalua la qualitat del personal docent de la institució d’acollida i els materials

de curs.

Es pot observar que al voltant de 8 de cada 10 estudiants han indicat que tant el personal docent

com el material del curs van ser bons o excel.lents. Aquests resultats suggereixen que les uni-

versitats d’acollida seleccionades, generalment, disposen d’una capacitat acadèmica competent

i d’interès formatiu per a l’alumnat.
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Figura 3: Qualitat acadèmica UABEP

Informació i suport

En l’apartat d’informació i suport, l’enquesta recull les vies d’informació del programa, els actes

oferts per la institució d’acollida, el suport rebut i el grau d’integració.

Figura 4: Qualitat informació UABEP

Al voltant d’un 66% dels estudiants han indi-

cat que la qualitat de les vies de comunicació

és bona, és a dir, dos de cada tres estudiants

del UABEP consideren les vies d’informació

emprades satisfactòries.

A la figura 5 s’observa que el suport per part

de la UAB es reparteix al voltant de valoració

regular fins a excel.lent de manera equitativa.

Això suggereix que la valoració sobre el suport

no és tan excel.lent com en valoracions anteriors. És un fet a tenir en compte per treballar-lo i

millorar la situació. A més, es valora més positivament el suport de la institució d’acollida que

el suport ofert per la Universitat Autònoma de Barcelona. El grau d’integració, d’altra banda,

és acceptable.
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Figura 5: Suports UABEP

Allotjament i infraestructura

En aquest apartat de l’enquesta, es recull informació relacionada amb el tipus d’habitatges

durant l’estada, la via d’obtenció i les facilitats d’accés a biblioteques i ordinadors.

Figura 6: Allotjament UABEP

9 de cada 10 estudiants s’allotgen en habitatges facilitats per les oficines de les institucions, ja

sigui un allotjament universitari o un pis d’estudiants proper. D’altra banda, només 1 de cada

5 estudiants opta per buscar el seu allotjament de forma privada.

A nivell de facilitats, més del 80% dels estudiants tenen facilitats a l’hora d’accedir a biblioteques

i ordinadors en les universitats d’acollida. S’ofereix, per tant, un material de curs que garanteix

a l’alumnat els recursos que puguin necessitar.
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Figura 7: Facilitats UABEP

Reconeixement acadèmic

En l’apartat de reconeixement acadèmic, s’engloben qüestions relacionades amb el compliment

de l’acord d’estudis, el sistema ECTS, la realització d’exàmens, l’obtenció de crèdits per cursos

d’idiomes i el reconeixement acadèmic al páıs de dest́ı.

Figura 8: Reconeixements UABEP

La majoria dels alumnes han rebut l’acord d’estudis, han fet exàmens i han obtingut el reco-

neixement acadèmic. Sobre el Sistema ECTS, es podria suposar que la majoria han votat no a

9



causa de la diferència en el sistema de crèdits emprat en les universitats asiàtiques i america-

nes. La majoria no han obtingut crèdits per cursos d’idiomes, ja que no tots els estudiants han

realitzat aquests cursos.

Preparació lingǘıstica

En aquest apartat es recullen dades sobre la participació dels alumnes en els cursos de preparació

lingǘıstica, quins van ser els responsables d’aquests cursos i el domini de la llengua abans i després

de l’estada.

Figura 9: Preparació lingǘıstica UABEP

2 de cada 3 estudiants no han realitzat cap curs de llengua a l’hora de marxar a l’estranger.

D’aquells que śı que n’han realitzat, un 72% han rebut el curs de llengua a la institució d’acollida.

Figura 10: Domini lingüistic UABEP
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A la figura 10 es pot observar l’evolució del domini de la llengua. El nombre d’estudiants amb un

domini pobre o nul es redueix dràsticament al finalitzar l’estada. Com a conseqüència, l’alumnat

amb els nivells bo i molt bo es dupliquen. L’evolució lingǘıstica és molt rellevant i s’ha pogut

observar que durant el peŕıode de mobilitat els estudiants milloren en el domini de la llengua.

Despeses acadèmiques

Figura 11: Infograma despeses acadèmiques UABEP

Al voltant d’un 30% de l’alumnat ha hagut d’abonar algun tipus de taxa a la institució d’acollida.

D’aquests, la majoria ha pagat assegurances de tipus mèdic o d’allotjament. Tot i això, la majoria

d’estudiants no han hagut de pagar cap taxa extra, per la qual cosa les institucions triades dins

del pla UABEP ofereixen programes lliures de taxes addicionals en l’àmbit acadèmic.

Experiència personal - Avaluació del peŕıode d’intercanvi

En aquest penúltim apartat, es recullen dades de valoració sobre experiències personals de l’indi-

vidu tals com l’aportació acadèmica, la capacitat decisòria, el domini lingǘıstic, l’autoconfiança,

la independència i la maduresa. També sobre problemes greus, facilitat per a treballar a l’es-

tranger i, finalment, incorpora una valoració global de l’experiència, factor clau en l’anàlisi.

A nivell personal, al voltant d’un 90% dels estudiants han valorat de manera positiva tots els

aspectes indicats anteriorment. L’aspecte d’independència és en proporció la millor valorada,

degut a l’experiència viscuda en solitari de viatjar a un altre páıs.
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Figura 12: Valoració personal UABEP

Al voltant del 90% dels estudiants no han tingut cap problema greu. El 10% restant de l’alumnat

ha patit problemes greus de tipus mèdics (des de lesions, falta de medicaments i accidents de

tràfic), amb els propietaris dels allotjaments, i els contractes i acords incomplits per part dels

centres. D’altra banda, al voltant del 90% consideren que l’experiència els ajudarà a l’hora de

buscar feina a l’estranger.

Figura 13: Esquerra: Infograma de problemes greus. Dreta: Ajuda treball estranger
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Tal com es mostra a la figura 14 que els resultats són positius i, l’experiència oferta pel programa

UABEP no només ajuda a la carrera, sinó que és una experiència positiva per se. Pel que fa a la

valoració global de l’estada, cap estudiant ha valorat amb la puntuació més baixa. Aix́ı doncs,

l’experiència del UABEP té, de forma general, molt bona acollida.

Figura 14: Valoració global UABEP
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Millores en el funcionament de l’UAB Exchange Programme

L’últim apartat de l’enquesta és una pregunta oberta que recull opinions sobre millores al pro-

grama UABEP. Per tal de poder plasmar les dades, s’ha optat per resumir en una sola paraula

quin tipus de millora hauria de tenir. Les millores són les següents:

• Beques: quantitat de beca rebuda o demora en l’ingrés d’aquesta.

• Comunicació: falta de coordinació entre centres o d’atenció als problemes individuals.

• Convalidació: problemes de convalidació d’assignatures.

• Diversitat: problemes de falta de varietat d’ofertes de grau, centres, entre d’altres.

• Gestió: excés de documents administratius requerits, velocitat de les gestions acadèmiques,

entre d’altres.

• Informació: falta d’informació sobre graus, acords, entre d’altres.

• Matricula: problemes durant la matriculació.

• Personal: problemes amb el personal de la UAB.

• Res: cap problema, o problemes aliens la UAB.

Figura 15: Millores UABEP

La meitat de l’alumnat no proposen cap millora envers el programa UABEP. Les millores prin-

cipals són relacionades amb problemes d’informació, de comunicació i de gestió. Aquest gràfic

permet avaluar quins són els punts dèbils del programa segons els estudiants.
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2.2 SICUE

El Sistema d’Intercanvis entre Centres Universitaris d’Espanya (SICUE) és un programa de

mobilitat nacional que funciona des de l’any 2000. El programa permet estudiar en un altre

centre de l’estat espanyol durant un peŕıode, assegurant el reconeixement acadèmic.

L’enquesta SICUE de la Universitat Autònoma de Barcelona utilitza els apartats de l’enquesta

del UAB Exchange Programme, a excepció dels apartats de preparació lingǘıstica i despeses

acadèmiques.

La base de dades recollida inclou des del curs 2013-2014 fins al 2017-2018, amb un total de 75

estudiants. S’ha avaluat cada apartat de l’enquesta conjuntament amb un gràfic expositiu, per

tal d’analitzar els diversos factors recollits.

Principals destinacions dels estudiants del SICUE

De la base de dades recollida, un 68% van ser dones i un 32% homes. Com en el cas de la UABEP,

no hi ha evidències significatives de que la diferència de gènere influeixi en les valoracions.

Figura 16: Mapa destins SICUE

Les principals comunitats autònomes de dest́ı són Andalusia, Madrid i les Illes Canàries. An-

dalusia és la regió que més estudiants acull, en especial la Universitat de Granada. D’altra

banda, Madrid també acull un bon nombre d’estudiants, concretament a la Universitat Rey

Juan Carlos.
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Peŕıode d’estudis i motivació

El segon apartat de l’enquesta consisteix en una sèrie de preguntes relacionades amb la durada

del peŕıode d’estudis, el nivell i quins factors van ser els que van motivar a l’alumne per marxar

a estudiar a l’estranger.

Figura 17: Peŕıode d’estudis SICUE

9 de cada 10 alumnes realitzen l’estada tot un curs sencer. El curs acadèmic durant l’estada

coincideix amb el dels estudiants del UABEP. Els alumnes marxen de SICUE el penúltim o

l’últim curs de la carrera, principalment. El 80% dels estudiants han opinat que la durada del

peŕıode ha estat adequat. D’altra banda un 15% ha indicat que és massa curt, això podria estar

relacionat amb la gran satisfacció de l’estada o bé amb la brevetat de la seva durada.

Figura 18: Opinió durada peŕıode SICUE
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Qualitat acadèmica

En aquest apartat s’avalua la qualitat del personal docent de la institució d’acolliment i els

materials dels cursos.

Figura 19: Qualitat acadèmica SICUE

9 de cada 10 alumnes han avaluat la qualitat del personal docent i el material del curs de manera

positiva. Només una persona ha indicat com a molt pobre el material dels cursos. Per tant, es

considera com un cas puntual, sense pes significatiu.

Informació i suport

En l’apartat d’informació i suport, l’enquesta recull les vies d’informació sobre el programa, els

actes oferits per la institució d’acollida, el suport rebut i el grau d’integració.

Les dades mostren que la meitat dels alumnes han trobat bona o excel.lent la qualitat de les

informacions oferides. No hi ha valoracions molt pobres, però si que l’altra 50% representa una

qualitat pobre o regular.

A la Figura 21 s’observa com el suport per part de la UAB durant el SICUE és principalment

regular o bo. El suport de la universitat de dest́ı té, en proporció, millors valoracions que el

de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb menys valoracions negatives i més valoracions

positives. Aquest gràfic, juntament amb el gràfic de les preguntes obertes al final, permet avaluar

l’opinió dels alumnes respecte a l’atenció oferida per la Universitat Autònoma de Barcelona
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durant el programa SICUE.

Figura 21: Suports SICUE

Allotjament i infraestructura

En aquest apartat de l’enquesta, es recull informació relacionada amb el tipus d’habitatges

durant l’estada, la via d’obtenció i les facilitats d’accés a biblioteques i ordinadors.

Figura 22: Allotjament SICUE

3 de cada 4 estudiants han fet l’estada en un apartament d’estudiants, i la resta en una casa

particular. A diferència del cas UABEP, 6 de cada 10 estudiants han trobat l’allotjament a partir
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d’una oferta privada. Mentre que a l’estranger s’accepta l’allotjament ofert per les oficines de la

institució universitària, a escala nacional prefereixen trobar altres ofertes privades.

Figura 23: Facilitats SICUE

Pel que fa a les facilitats, un 80% han tingut facilitats de qualitat bona o excel.lents a l’hora

d’accedir a les biblioteques o els ordinadors. En aquest cas, no hi ha hagut valoracions negatives.

Reconeixement acadèmic

En aquest següent apartat, s’ha preguntat a l’alumne sobre el compliment de l’acord d’estudis,

sobre el sistema d’avaluació, i sobre el reconeixement acadèmic a la regió de dest́ı.

La majoria dels alumnes han rebut l’acord d’estudis, i han tingut exàmens i reconeixement

acadèmic. Només un 18% de l’alumnat no ha rebut reconeixement acadèmic. Aquest fet podria

explicar-se per la manca de matèries equivalents entre la universitat d’origen i la de dest́ı. Aquest

fenomen s’avaluarà més endavant en l’apartat de millores.
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Figura 24: Reconeixements SICUE

Experiència personal - Avaluació del peŕıode d’intercanvi

En aquest penúltim apartat, es recullen dades de valoració sobre experiències personals de

l’individu tals com l’aportació acadèmica, la capacitat decisòria, l’autoconfiança, l’independència

i la maduresa. També sobre problemes greus, facilitat per a treballar en l’estranger i, finalment,

demana una valoració global de l’experiència, factor clau sobre el qualitat del programa.

El 90% dels estudiants han valorat de manera positiva els aspectes d’autoconfiança, inde-

pendència i maduresa. Els altres aspectes tenen pitjor puntuació, en especial l’aportació acadèmica,

que es relaciona amb els cursos impartits en la institució de dest́ı.
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Figura 25: Valoració personal SICUE

Aproximadament el 95% dels estudiants no han tingut cap problema, i l’experiència els ha

proporcionat més seguretat a l’hora de viatjar a l’estranger per treballar. En aquest cas s’han

trobat millors valoracions que al programa UABEP.

Figura 26: Esquerra: Infograma de problemes greus. Dreta: Ajuda treball estranger
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En termes generals, l’ajuda en la carrera i la valoració global de l’estada són aspectes molt ben

valorats per part de l’alumnat: 9 de cada 10 consideren l’experiència com bona o excel.lent. En

aquest cas, no hi ha valoracions negatives significatives.

Figura 27: Valoració global SICUE
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Millores en el funcionament de SICUE

L’últim apartat de l’enquesta és una pregunta oberta que recull opinions sobre millores al pro-

grama SICUE, com en el cas de l’enquesta de UABEP. Per tal de poder plasmar les dades, s’ha

optat per resumir en una sola paraula quin tipus de millora hauria de tenir. Les millores són les

següents:

• Beques: quantitat de beca rebuda o demora en l’ingrés d’aquesta.

• Comunicació: falta de coordinació entre centres o d’atenció als problemes individuals.

• Convalidació: problemes de convalidació d’assignatures.

• Diversitat: problemes de falta de varietat d’ofertes de grau, centres, entre d’altres.

• Gestió: excés de documents administratius requerits, velocitat de les gestions acadèmiques,

entre d’altres.

• Informació: falta d’informació sobre graus, acords, entre d’altres.

• Matricula: problemes durant la matriculació.

• Personal: problemes amb el personal de la UAB.

• Res: cap problema, o problemes que no concerneixen la UAB.

Figura 28: Millores SICUE

Al voltant de 4 de cada 10 estudiants no han indicat cap millora que recomanar. En aquest cas,

es demanen principalment millores relacionades amb les beques, la informació, la comunicació i

la gestió. Com en el cas del programa UABEP, la comunicació i la informació de les universitats

són aspectes subjectes a millora. En el cas de les beques, les queixes podrien ser conseqüència

de la manca d’ajudes econòmiques.
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2.3 ERASMUS+

L’Erasmus és un programa que es va instaurar a la comissió Europea per tal de promoure

l’intercanvi d’estudiants. El programa, creat el 1987, només ha fet que augmentar les seves

xifres i en l’actualitat participen més de 31 päısos. Per a l’estudi, s’ha utilitzat com a referència

principal les dades dels estudiants de la UAB que van realitzar el programa Erasmus+ durant

el curs 2017 - 2018, any en el qual el programa complia 30 anys des de la seva creació. Durant

aquest curs els estudiants de la UAB que van poder gaudir d’aquest programa van ser 529,

aproximadament un 2,06% dels estudiants de grau d’aquell curs.

Principals destins d’Erasmus+ dels estudiants de la UAB

Figura 29: Páıs de l’organització d’acollida Erasmus+

En aquesta secció s’han identifi-

cat els principals päısos que es-

cullen els estudiants de la UAB

per dur a terme el seu Eras-

mus+. De l’anàlisi de les da-

des s’ha observat que els cinc

päısos principals de destina-

ció són Itàlia amb un 20,98%

d’estudiants, Regne Unit amb

un 9,83% d’estudiants, Alema-

nya amb un 9,64% d’estudi-

ants, França amb un 8,70%

d’estudiants i Finlàndia amb un

6,62% d’estudiants. Per tant,

hi ha un dest́ı preferit princi-

pal pels estudiants de la Uni-

versitat Autònoma de Barcelo-

na i que, en aquest cas, és Itàlia

amb una diferència significativa

respecte als altres päısos, amb

el doble d’estudiants respecte a

Alemanya que es troba en sego-
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na posició.

Durada i temporalitat de l’estada d’Erasmus

A la base de dades s’ha pogut observar que apareixien les dates de començament i finalització

de l’estada d’Erasmus+. Un 70,7% dels estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona

que han realitzat el programa han marxat un semestre mentre que només un 29,30% ho ha fet

tot el curs sencer. A més a més, es pot observar que durant el primer semestre marxen més

estudiants que no pas durant el segon tot i que la diferència no és significativa, amb un 35,54%

i 29,30% respectivament.

Figura 30: Peŕıode Erasmus+

Amb l’anàlisi de la durada de l’estada, s’ha identificat que els estudiants de la Universitat

Autònoma de Barcelona passen de mitjana 172 dies a l’estranger, aproximadament entre 5 i 6

mesos.

El fet de marxar un semestre o tot l’any pot estar directament relacionat amb els costos de

l’estada a l’estranger, fet que s’analitzarà en els apartats següents.
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Figura 31: Estada semestral o anual Erasmus+

Principals motivacions per a estudiar a l’estranger

En una de les primeres preguntes de l’enquesta es pregunta a l’estudiant si el peŕıode de mobilitat

ha format part integra del seu pla d’estudis. En aquest cas, pel 77,69% de l’alumnat, el peŕıode

de mobilitat no ha format part del seu pla d’estudis.

Figura 32: Erasmus+ integrat al pla d’estudis o no

Seguidament als enquestats se’ls proposa una pregunta sobre les motivacions principals. La

piràmide inferior mostra que la principal motivació per marxar a estudiar a l’estranger seria

aprendre o millorar una llengua estrangera, amb un 14,22% . Aquesta aniria seguida de la

motivació per viure a l’estranger i conèixer gent diferent, amb un 13,96%, i d’experimentar

diferents continguts i curŕıculums educatius amb un 12,37%.

D’altra banda, es pregunta quins han estat els factors motivacionals addicionals per estudiar a

l’estranger. La base de la segona piràmide està formada per la durada de l’estudi a l’estranger

amb un 26,67%, seguidament de la qualitat de la institució d’acollida amb un 26,57% i la

possibilitat de rebre una beca Erasmus+ amb un 24,04%.
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Figura 33: Motivació Erasmus+

Un altre aspecte rellevant ha estat com es van assabentar els estudiants de la Universitat

Autònoma de Barcelona de la possibilitat d’estudiar a l’estranger amb el programa Erasmus+.

Aix́ı doncs, s’ha observat que un 22,68% s’han assabentat a través d’amics, en segona posició

amb un 18,56% hauria estat a través de personal acadèmic de la institució d’enviament, i en un

tercer lloc s’ha trobat que un 16,49% ho va saber per altres estudiants.

Figura 34: Comunicació Erasmus+
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Finalment, a l’apartat d’informació general es pregunta als alumnes si consideraven la possibilitat

de realitzar una altra mobilitat Erasmus+ en el futur. S’ha observat que la majoria encara no

ho ha decidit, representant un 44,61% i que entre els que consideren realitzar-ho un altre cop i

entre els que no, només hi ha una petita diferència a favor dels que responen afirmativament,

amb un 27,98% envers un 27,41%.

Figura 35: Repetir Erasmus+

Satisfacció

En aquest apartat s’avalua el factor de satisfacció. Aquest factor és clau per tal d’avaluar les

opinions més personals i qualitatives dels estudiants. La primera pregunta, il.lustrada a la gràfica,

representa la satisfacció amb l’experiència de mobilitat Erasmus+. En general, la satisfacció de

l’alumnat després d’haver realitzat el programa de mobilitat és tot un èxit, amb un 72,59% dels

alumnes que puntuen amb puntuació màxima de molt satisfet/a.
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Figura 36: Satisfacció Erasmus+

En la mateixa ĺınia, es pregunta als estudiants si recomanarien aquesta experiència a altres

estudiants. A través de l’anàlisi, un 99,24% si que recomanaria l’experiència Erasmus+.

Figura 37: Recomanar Erasmus+

Qualitat dels estudis

En aquest apartat s’ha triat estudiar primordialment dos factors. En primer lloc, l’adquisició de

coneixements i habilitats que no s’haguessin obtingut a la Universitat Autònoma de Barcelona. I,

d’altra banda, els criteris per triar la universitat de dest́ı. Aix́ı doncs, en referència a la primera

pregunta, s’ha observat que només un 6,05% ha respost que no ha obtingut coneixements i

habilitats que no haguessin pogut obtenir a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant,

l’alumnat, en termes generals, valoren que és una experiència molt enriquidora per tal d’adquirir

nous coneixements.
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Figura 38: Habilitats noves Erasmus+

En el cas de la segona pregunta en relació als criteris per triar la institució receptora, s’ha

observat que els criteris més importants pels estudiants són, en primer lloc el páıs amb un

87,42%, en segon lloc el llenguatge amb un 86,96% i en tercer lloc l’oferta d’aprenentatge amb

un 83,55%.

En relació als criteris que els alumnes consideren menys importants, s’ha trobat que un 20,98%

consideren que la reputació i classificació de la Universitat no són importants juntament amb

els comentaris d’antics alumnes Erasmus+ amb el mateix percentatge.

Figura 39: Criteris dest́ı
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Reconeixement acadèmic

En aquest apartat s’ha observat en primer lloc els tipus de components educatius realitzats. Ma-

joritàriament, els estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona van marxar a l’estranger

a realitzar matèries de lliure elecció o optatives amb un 48,13%, representant aix́ı gairebé la

meitat dels estudiants.

Figura 40: Components educatives Erasmus+

Figura 41: Completar assignatures Erasmus+

En segon lloc, s’ha analitzat la informació re-

ferent a la finalització satisfactòria dels com-

ponents educatius. En aquest cas, s’ha tro-

bat que un 6,43% no ha aconseguit completar

satisfactòriament tots els components educa-

tius, mentre que un 93,57% śı que ho ha com-

pletat. Per tant, la majoria d’alumnes acon-

segueixen completar satisfactòriament tots els

components durant l’Erasmus+.
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Seguidament s’han explorat les dades referents

al nombre de crèdits ECTS especificats en l’a-

cord d’estudis i els crèdits finalment reconeguts a la Universitat Autònoma de Barcelona. A

través de la mostra, s’ha obtingut que els estudiants han realitzat 29,57 crèdits de mitjana, és a

dir, unes 5 matèries partint de la base que cada una són 6 crèdits.

Figura 42: ECTS Erasmus+

En tercer lloc s’ha analitzat la pregunta sobre si la institució d’enviament, en aquest cas la

Universitat Autònoma de Barcelona, ha informat de com es convertirien al seu retorn les notes

obtingudes en la institució d’acollida. En aquest cas, amb un 34,22%, els alumnes han respost

que śı que se’ls havia informat abans de la mobilitat. Seguidament d’un 13,04% que han respost

que se l’havia informat al seu retorn. Cal destacar, que un 32,33% han respost que no se’ls havia

informat, gairebé el mateix percentatge que els que śı que se’ls havia informat abans de dur

a terme la mobilitat. Aquesta dada s’ha de tenir en compte, ja que es tractaria d’un possible

aspecte a millorar per tal d’informar satisfactòriament a tot l’alumnat.

Figura 43: Informació conversió ECTS
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En quart lloc, s’analitza la valoració de l’alumne en referència a la conversió de les notes per

part de la Universitat Autònoma de Barcelona amb les qualificacions obtingudes. Es pregunta

espećıficament per la transparència i l’objectivitat del procediment i si va ser justa o no la

conversió. En un primer pas, si ens fixem en les valoracions negatives, trobem que un 10,21%

dels estudiants han trobat que la conversió no és justa, un 6,81% que no és objectiva i un 6,43%

que no és transparent.

Figura 44: Conversió i qualificacions

Habilitats en llengües estrangeres i suport lingǘıstic

En aquest apartat s’analitza quin va ser el principal idioma utilitzat a la institució on van cursar

l’Erasmus+. Concretament es pregunta quin era l’idioma que utilitzaven els professors de la

universitat de dest́ı. Aix́ı doncs, s’ha trobat que un 59,74% dels alumnes va cursar els programa

de mobilitat en anglès, un 18,34% en italià i un 8,88% en francès.
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Figura 45: Llengua i millora

En segon lloc es pregunta sobre la millora en aquesta llengua durant l’estada a l’estranger, on

s’ha observat que una gran majoria amb un 91,11% valora que śı que considera que ha millorat

les seves competències en aquesta llengua durant la seva estada a l’estranger. A més a més,

un 61,63% dels estudiants consideren que van millorar la seva competència en altres idiomes

a més de la llengua principal cosa que és molt positiva. Finalment, un 62,19% dels estudiants

es van poder beneficiar d’algun tipus de suport lingǘıstic per aprendre la llengua principal

d’ensenyament.

Figura 46: Cursos i millora d’altres idiomes
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Desenvolupament personal

En aquest apartat s’ha estudiat quin desenvolupament personal proporciona el programa Eras-

mus+. El primer gràfic representa el primer quadre de preguntes on es demana que responguin

què havien après a través de la seva estada a l’estranger amb Erasmus+. Pel que fa a les més

positivament valorades, s’ha trobat que amb un 93,95%, l’estada a l’estranger ha fet que re-

coneguin el valor de cultures diferents. Seguidament, la següent millor puntuada és la millora

en planificar i dur a terme l’aprenentatge de manera independent amb un 89,41% de respostes

positives, i trobar solucions en contextos dif́ıcils o problemàtics amb un 88,85%. Pel que fa a les

respostes que han estat puntuades més negativament, la primera és utilitzar Internet, les xarxes

socials i els ordinadors amb un 8,51% de respostes en desacord.D’altra banda, amb un 12,10%,

s’ha observat que els alumnes estan en desacord en què el programa de mobilitat els hagi servit

per millorar el treball en equip.

Figura 47: Desenvolupament personal Erasmus+

En segon lloc es pregunta si estan o no d’acord en certs aspectes de desenvolupament personal

després d’haver format part en el programa de mobilitat. Amb puntuacions gairebé completa-

ment positives, s’ha trobat la millora en la capacitat d’adaptar-se i poder actuar millor davant

de situacions noves amb un 93,01%, la millora en el coneixement de les fortaleses i les debilitats

amb un 92,06% i millora en ser més receptiu/va i curiós/a davant de nous reptes amb un 91,87%.
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Pel que fa a les respostes amb més desacord, un 20,42% està en desacord en què després d’haver

participat en l’Erasmus+ se senti més Europeu.

Figura 48: Desenvolupament personal Erasmus+ extra

Perspectives futures d’educació, formació i treball

Gràcies a l’estada a l’estranger amb Erasmus+, els estudiants de la Universitat Autònoma de

Barcelona consideren que amb el programa, han augmentat les possibilitats de trobar una feina

nova o millor, amb un 80,15% de respostes a favor. És remarcable indicar que estan d’acord

en el fet que tenen més capacitat perquè se’ls assignin tasques laborals de gran responsabilitat,

amb un 75,05%.
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Figura 49: Perspectives futures d’educació, formació i treball

Aspectes pràctics i organitzatius

En el següent apartat s’han analitzat els aspectes pràctics i organitzatius que poden ser d’interès

per tal que la UAB obtingui la perspectiva de l’alumnat. En primer lloc s’ha observat la valoració

dels alumnes sobre la selecció dels participants en el programa. Concretament es pregunta si la

selecció va ser justa i transparent. Un 81,29% dels alumnes han valorat que śı que ho va ser, i

només un 3,40% dels enquestats han valorat que el procés no va ser just.

Figura 50: Selecció Erasmus+

D’altra banda, també es pregunta pel suport administratiu. Un 72,78% dels enquestats han

valorat que estaven satisfets. En segon lloc, pel que fa a la tutorització acadèmica, un 63,33%

han indicat que estaven satisfets. I en tercer lloc, pel que fa al suport d’organitzacions i iniciatives
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d’estudiants s’ha trobat la puntuació de satisfacció més baixa amb un 45,37%. Finalment, en

aquest apartat es pregunta sobre l’ajuda amb necessitats i problemes personals on un 61,44%

dels alumnes participants del programa han valorat que estaven satisfets.

Figura 51: Suport administratiu Erasmus+

En referència al grau d’integració a la institució receptora, un 90,36% han respost positivament

al fet d’integrar-se amb altres estudiants d’Erasmus+ i internacionals, sent el percentatge més

alt. En segon lloc, amb un 84,88%, els estudiants han valorat positivament la integració en les

activitats quotidianes de la seva institució d’acollida, seguit de la integració en la comunitat

local amb un 70,13%. Per últim, amb la puntuació més baixa, la integració amb els estudiants

locals amb un 61,06%

Per acabar aquest apartat, s’ha realitzat una anàlisi sobre si els estudiants han realitzat alguna

activitat de voluntariat mentre estaven d’Erasmus+. S’ha pogut observar que només una minoria

l’han cursat, sent un 14,37% d’alumnes que van realitzar algun tipus de voluntariat, però sense

obtenir crèdits ECTS. Un 2,65% dels alumnes que han fet alguna activitat de voluntariat, han

rebut reconeixement de crèdits.
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Figura 52: Integració i voluntariat

Costos

Pel que fa a les beques rebudes procedents del fons de la Unió Europea, s’ha analitzat que un

8,51% dels participants no han rebut cap beca fins al moment de l’enquesta. L’import mensual

mitjà que van rebre és de 297,70 euros mensuals. Un 54,06% dels estudiants han respost que

no van rebre els pagaments puntualment d’acord a les dates esmentades en el seu conveni. A

més, relacionant amb el finançament, s’ha observat que un 40,08% han obtingut altres fonts de

finançament per la seva estada.

Figura 53: Beca i conveni
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Referent a la despesa mitjana entre allotjament i manutenció per mes, els enquestats han respost

que es van gastar de mitjana uns 645 euros al mes. Per tant, la beca d’Erasmus+ en pocs casos

va cobrir el total de les despeses. Concretament s’ha pogut observar que per gairebé un 85%

dels estudiants, la beca no ha estat suficient per abonar la meitat de les despeses.

Figura 54: Finançament

Finalment, s’ha obtingut que sense la beca, només un 15,50% hagués realitzat el peŕıode de

mobilitat, un 31,19% ha respost que seria possible i un 44,80% ha respost que no l’hagués

realitzat.

Figura 55: Erasmus+ sense beca
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3 Factors relacionats amb la satisfacció

A l’hora de realitzar l’estudi de les satisfaccions, s’observa que no es menciona directament

la satisfacció general en gran part de les preguntes de les enquestes. Es demana el grau de

satisfacció d’elements relacionats amb l’aportació acadèmica, l’allotjament, les competències

personals, entre d’altres.

Analitzant les valoracions globals, s’ha observat que gran part dels alumnes han indicat que

l’experiència ha estat bona o, fins i tot, excel.lent. Aquest resultat, a nivell univariant, és un

resultat satisfactori per a la Universitat Autònoma de Barcelona.

En canvi, a nivell multivariant, sembla que hi ha factors que podrien tenir influència en la

variable valoració.

Aix́ı doncs, és important analitzar la variable valoració global respecte a altres variables i veure

si el fet de no haver indicat la valoració més alta ve condicionat per la valoració d’altres aspectes.

Metodologia i indicacions

Per tal de realitzar un estudi en profunditat de les relacions entre les preguntes i la valoració de

l’experiència, existeixen diferents metodologies estad́ıstiques que permeten identificar el grau de

influència entre variables.

Per aquest escrit, s’ha optat per utilitzar una de les metodologies més senzilles i populars en

l’estad́ıstica, la modelització multivariant. La modelització multivariant consisteix en veure

relacions possibles entre la variable desitjada respecte a variables explicatives possibles. S’avalua

si estad́ısticament tenen efecte en la variable resposta i, si tenen efecte, s’estima quin pes tenen

aquestes variables.

En aquest cas, la variable resposta són les valoracions globals de l’experiència, i les variables

explicatives són les altres valoracions de les preguntes. Però no tots els factors explicatius

influeixen.

Quant més factors s’afegeixin al model, tindrà millor rendiment, però serà un model més complex.

Tot i que permetria explicar més, és possible que aporti molt poc a l’explicació. Interessa

simplificar l’explicació si aix́ı es genera un model més senzill. Aquesta condició s’anomena

condició de parsimònia.
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Per tant, no s’han analitzat totes les variables com a possibles explicatives. Els factors com

el páıs o la regió d’estada, el sexe, quines condicions van escollir, o el nombre d’actes per part

de la institució de dest́ı, per exemple, no s’han considerat com a elements claus per explicar la

valoració de l’experiència. Les variables que s’han utilitzat són les que recullen valoracions (és

a dir, gairebé totes les preguntes explicades en l’apartat anterior), o si han tingut o no alguna

condició com problemes greus, actes especials, entre d’altres.

Aquesta decisió s’ha pres per tal de facilitar un model més intüıtiu i, en el cas d’analitzar la

influència de regions de dest́ı o päısos de les variables no utilitzades, facilitar la seva realització

tenint com a referència aquest model generat.

Programari i parametrització

S’ha utilitzat el programari RStudio per generar els models de manera automàtica. S’han

realitzat diferents models i s’han comparat entre tots per tal d’identificar quins són els més

senzills (parsimònia) i quins tenen millor grau d’explicació.

Per poder analitzar quin grau d’explicació té un model, s’ha analitzat l’anomenat Coeficient de

Determinació (R2), el qual indica el percentatge en que el model explica les dades desitjades.

Per tant, interessa que aquest valor sigui el més gran possible, sense complicar massa el model.

Generalment, un valor acceptable és més d’un 70%, però en els estudis de ciències socials,

s’accepta un 30% o més.

Com que la variable resposta desitjada és una variable amb 5 factors, s’ha aplicat un model

anomenat probit, molt recomanat per a variables d’aquest tipus. El model té la següent forma:

Valoració global = Pes de la variable 1 × Variable explicativa 1+

Pes de la variable 2 × Variable explicativa 2+

. . .Pes de la variable k × Variable explicativa k + error

Generalment s’afegeix un error degut a que les dades reals no sempre segueixen de manera

perfecta un model multivariant ajustat. Un cop ajustat el model adequat, s’ha pogut observar

quines variables han estat les seleccionades i quin pes tenen en la valoració global.
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3.1 UAB Exchange Programme

La base de dades està conformada per 76 columnes com a possibles variables. S’ha escollit com

a variable d’interès la variable Valoració global, amb les variables que s’han considerat com a

factors possibles explicatius, indicats anteriorment.

Si s’observen les variables explicatives, es pot visualitzar que cada variable correspon a un dels

dos tipus d’aspectes preguntats: factors educatius/acadèmics o factors personals. Per tant, per

tal de definir amb exactitud la influència de les variables, s’han separat en aquests dos apartats.

Factors d’àmbit educatiu relacionats amb la satisfacció

S’ha dut a terme, de manera automàtica, l’ajust del millor model pels factors relacionats amb

l’àmbit educatiu. Aquest model és el model més òptim per explicar la relació. El model es

resumeix en la següent taula:

Factors d’àmbit educatiu relacionats amb la satisfacció

Variable Resposta Estimació

Durada peŕıode estada
Massa curt 0.566

Massa llarg -8.9

Material dels cursos d’1 fins a 5 0.479

Suport de la UAB d’1 fins a 5 0.248

Suport de la institució de dest́ı d’1 fins a 5 0.375

Rebre crèdits d’idiomes śı 0.49

Domini de la llengua al tornar Molt bo 0.797

El model ha contrastat totes les combinacions possibles dels factors influents a la satisfacció. El

model ha seleccionat com a variables d’influència la durada del peŕıode, el material dels cursos,

el suport rebut, rebre crèdits d’idiomes i la perfecció del domini de la llengua a la tornada.

S’ha observat que tots els valors d’estimació són positius. Això indica que, els alumnes que han

votat que la durada d’estada ha estat massa curta, tenen millor valoració dels materials dels

cursos, han valorat més els suports de les institucions, han rebut crèdits d’idiomes i tenen un

domini de la llengua al tornar molt bo, tenen una millor valoració de la satisfacció. D’altra

banda, l’estudiant que indica que el peŕıode ha estat massa llarg, valorarà pitjor la satisfacció.

Factors personals relacionats amb la satisfacció
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El model generat automàticament es resumeix en la següent taula:

Factors personals relacionats amb la satisfacció

Variable Resposta Estimació

Integració d’1 fins a 5 0.457

Aportació acadèmica d’1 fins a 5 0.576

Maduresa d’1 fins a 5 0.483

Treballar a l’estranger śı 1.587

Ajuda en la carrera d’1 fins a 5 0.581

El model, després del contrast, ha seleccionat com a factors influents la maduresa, la integració,

l’aportació acadèmica i el fet de considerar que l’experiència ajuda a realitzar la carrera i a

treballar a l’estranger.

S’ha observat que totes les estimacions són positives. Això indica que quant més valori el

grau d’integració, d’aportació acadèmica, de maduresa, de sentiment d’ajuda en la carrera i si

considera treballar a l’estranger desprès d’aquesta experiència, tindrà una millor valoració en la

satisfacció.

3.2 SICUE

L’enquesta SICUE és una enquesta similar a la UABEP. Utilitza els mateixos apartats a excepció

dels relacionats amb el de domini de la llengua estrangera. Per tant, és una base de dades amb

menys variables explicatives possibles, i amb un nombre de casos inferior.

El nombre inferior de variables no és de gran importància, però que el nombre d’individus

avaluats sigui inferior fa que, a diferència del cas UABEP, el model no sigui tan bon model

explicatiu.

Degut a que utilitza els mateixos apartats que la enquesta de UABEP, també té el conjunt de

preguntes o variables diferenciades segons si són factors acadèmics o factors personals. Com en

el cas anterior, s’han generat dos models diferenciats.
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Factors d’àmbit educatiu relacionats amb la satisfacció

S’ha generat el millor model de manera automàtica amb les preguntes de factors d’àmbit edu-

catiu. El model és el següent:

Factors d’àmbit educatiu relacionats amb la satisfacció

Variable Resposta Estimació

Material dels cursos d’1 fins a 5 0.411

Suport de la UAB d’1 fins a 5 0.323

Suport de la institució de dest́ı d’1 fins a 5 0.331

S’ha observat que els valors de les estimacions són positives. Això indica que l’estudiant, quant

més valori el material dels cursos durant l’estada i el suport per part de les institucions, millor

valoració de l’experiència tindrà.

Factors personals relacionats amb la satisfacció

S’ha generat automàticament el model amb les variables de caràcter personal:

Factors personals relacionats amb la satisfacció

Variable Resposta Estimació

Integració d’1 fins a 5 5.668

Aportació acadèmica d’1 fins a 5 0.249

Maduresa d’1 fins a 5 1.541

Treball fora de Catalunya śı 14.999

Millores al programa SICUE

Comunicació -4.548

Convalidacio -21.19

Gestio -14.047

Informacio -12.222

Matricula -7.788

S’ha observat que els valors de les estimacions dels factors integració, aportació acadèmica,

maduresa i buscar treball fora de Catalunya, són positius. Això indica que quant més es valori la

integració, la aportació acadèmica, la maduresa i si l’alumne considera marxar fora de Catalunya

per treballar, millor valoració de la satisfacció de l’experiència tindrà. D’altra banda, si hi ha
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qualsevol tipus de recomanació de millora al programa SICUE, hi han pitjors valoracions en les

satisfaccions.

3.3 ERASMUS+

Seguidament, s’han determinat els factors relacionats amb el nivell de satisfacció dels estudiants

que van marxar d’Erasmus+. Per tal d’analitzar-ho, de manera similar als apartats anteriors,

s’ha fet distinció entre dos àmbits principals. En primer lloc s’ha observat com influeixen els

aspectes d’àmbit educatiu i en segon lloc com afecten els aspectes de l’estada.

Factors d’àmbit educatiu relacionats amb la satisfacció

En la següent taula es pot veure el model òptim d’àmbit educatiu. En els tres primers casos

s’ha observat que l’estimació és positiva. Això suggereix que el fet d’aprovar tots els components

educatius, millorar en la llengua estrangera i tenir accés a cursos lingǘıstics està relacionat amb

una millor valoració de la satisfacció. D’altra banda, s’ha observat una estimació negativa en el

fet d’haver de pagar taxes.

Factors d’àmbit educatiu relacionats amb la satisfacció

Variable Resposta Estimació

Completar satisfactoriament els components educatius śı 0.742

Millora de la llengua estrangera śı 1.387

Cursos llengua estrangera śı 0.261

Pagament de taxes śı -0.198

Suport rebut en el procés d’aprenentatge

bastant satisfet -0.677

ni satisfet ni insatisfet -0.815

bastant insatisfet -0.820

molt insatisfet -1.131

Gestió preguntes i problemes universitat acollida

bastant satisfet -0.615

ni satisfet ni insatisfet -0.448

bastant insatisfet -1.524

Gestió problemes des de la UAB

bastant satisfet -0.087

ni satisfet ni insatisfet 0.167

bastant insatisfet -0.130
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Pel que fa als altres factors que apareixen a la taula, s’ha de tenir en compte que les estimacions

es fan en referència a la valoració de molt satisfet. Per tant, si el signe és negatiu, indica que a

pitjor satisfacció en aquest factor, pitjor satisfacció en la valoració final de l’Erasmus+.

Una major satisfacció en el suport rebut en el procés d’aprenentatge està relacionada amb

una millor satisfacció de l’intercanvi. En referència a la gestió de preguntes i problemes a la

universitat d’acollida, succeeix el mateix, per tant, quant més satisfets estan els estudiants amb

aquest aspecte, millor puntuen la valoració.

Finalment, s’ha observat el factor de gestió de problemes des de la Universitat Autònoma de

Barcelona. Una millora en relació a la satisfacció de la gestió afavoreix a la valoració general,

exceptuant dels alumnes que han contestat que no estan ni satisfets ni insatisfets que encara

obtindrien una millor puntuació que els que estan molt satisfets. Aquest aspecte podria estar

relacionat amb el fet que no hagin patit cap inconveniència i, per tant, s’hagin decantat per

aquesta resposta.

Factors de l’estada relacionats amb la satisfacció

De manera similar, s’ha utilitzat la mateixa metodologia per analitzar els factors de l’estada

relacionats amb la satisfacció dels estudiants. En aquest cas, són 4 els factors relacionats amb la

satisfacció dels estudiants. En primer lloc es troba la vida social que està fortament relacionada

amb la satisfacció positiva. Per tant, com més importància li doni l’alumne a aquest aspecte,

més satisfacció global.
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Factors de l’estada relacionats amb la satisfacció

Variable Resposta Estimació

Vida social

important -0.189

poc important -0.612

gens important -0.738

Integració amb altres Erasmus+

bona -0.414

justa -0.719

insuficient -0.116

molt deficient -0.291

Integració amb altres estudiants

bona -0.061

justa 0.040

insuficient 0.255

molt deficient -0.660

Ciutat i cultura

important -0.553

poc important -0.021

gens important 0.667

En segon lloc s’identifica la integració amb altres alumnes Erasmus+. Com més bona la inte-

gració amb els altres estudiants d’Erasmus+, més positiva serà la valoració de l’intercanvi en

general.

En tercer lloc es troba el nivell d’integració amb altres estudiants. En aquest cas no és tan senzill

analitzar les estimacions, ja que, segons la resposta, pot haver inflüıt positiva o negativament

i el resultat no és prećıs. La valoració bona o molt deficient condiciona de manera negativa

la valoració global. D’altra banda, si aquests resultats fossin justa o insuficient, milloraria el

resultat. Per tant, no és un factor prećıs, com s’ha esmentat.

Finalment, pel que fa al factor ciutat i cultura, com més importància li dóna l’alumne a aquest

aspecte, més bona és la satisfacció de l’Erasmus+. En aquest cas, els alumnes que han respost que

la ciutat i la cultura no era gens important, tenen una estimació positiva, fet que és contradictori

amb els resultats anteriors. El fet d’obtenir resultats contradictoris, podria estar relacionat amb

la manca d’individus que valoren negativament. Aquesta condició podria generar un biaix en

els resultats.
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4 Resultats

L’objectiu principal de l’estudi era poder observar quins factors es relacionen amb la satisfacció

dels programes de mobilitat. Mitjançant els models automàtics, s’han generat un total de 6

models ajustats a les dades, 3 d’àmbit acadèmic i 3 d’àmbit personal o d’estada. Els resultats

obtinguts a partir dels models dels tres programes ha donat respostes molt similars sobre quins

són els factors més importants per una bona satisfacció i s’exposaran a continuació amb més

detall.

Suport institucional

S’ha observat que el suport tant de la Universitat Autònoma de Barcelona com per part de la

universitat de dest́ı és un factor relacionat amb la satisfacció de l’alumnat.

A major satisfacció amb el suport rebut per part de les institucions, més grau de satisfacció

global presenten els alumnes envers el programa de mobilitat. En la mateixa ĺınia, una millor

satisfacció en la gestió de les preguntes i problemes, per part de les institucions, també s’ha

relacionat amb una millor valoració del programa d’intercanvi.

Per tant, és d’interès que les universitats identifiquin quins obstacles d’adaptació pot trobar

l’alumnat per tal de facilitar solucions i millorar l’experiència (Pecina, 2015). Per aconseguir

l’èxit acadèmic és de vital importància que l’alumnat i les institucions tinguin un fort compromı́s

(Rienties & Luchoomun & Tempelaar, 2014).

Integració

La integració de l’alumnat és un altre factor relacionat amb la satisfacció en el programa de

mobilitat. A més a més, al programa Erasmus+ la relació no només és amb la integració sinó

també amb la importància que se li atribueix a la vida social, la ciutat i la cultura.

Com més integració i més importància atorgada a la vida social, i a la ciutat i la cultura, major

grau de satisfacció. Per a l’alumnat no només és d’importància millorar acadèmicament, sinó

que és necessari participar en la vida social i estar integrats amb altres estudiants tant dintre com

fora del context immediat de l’entorn d’aprenentatge (Tinto, 1975 citat a Rienties & Luchoomun

& Tempelaar, 2014).

Les institucions i la integració tenen una influència fonamental en l’adaptació dels estudiants.
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Per aquest motiu és important posar l’accent en la creació d’una base per a la promoció de la

vida i les xarxes socials entre grups d’estudiants en la qual les universitats poden jugar un paper

essencial (Rienties & Luchoomun & Tempelaar, 2014).

Millora de la llengua

En tercer lloc s’han observat els aspectes relacionats amb l’idioma. A diferència del programa

SICUE que no avalua aquests aspectes, tant en el programa UAB Exchange Programme, com

en el programa Erasmus+ la millora en l’idioma és un factor relacionat amb la satisfacció de

l’alumnat.

S’ha demostrat que un millor domini de la llengua estrangera, i l’obtenció de cursos i crèdits

d’idiomes, està relacionat amb una millor valoració de la satisfacció. Encara que aquest estudi no

es centrava en analitzar la millora de l’idioma de l’alumnat, altres estudis remarquen una millora

significativa en les competències de la llengua després dels programes de mobilitat (Urqúıa-

Grande & Del Campo, 2016).

Estudis sobre el mercat laboral destaquen que saber idiomes augmenta un 37% les possibilitats

de tenir accés a una feina. Un 26% de les ofertes de feina actuals demanen tenir coneixements

d’una llengua estrangera i l’anglès és el més demandat (Zaballa, 2017).

Per tant, la llengua com a capital, proporciona una forma de distinció que pot beneficiar a aquells

que la posseeixen. Els programes d’intercanvi poden ser plataformes claus per tal d’adquirir

coneixements lingǘıstics (Bourdieu, 1990 citat a Corrales, 2003).

Materials de curs

S’han analitzat els factors relacionats amb l’educació com ara el material dels cursos, l’aportació

acadèmica, i superar els components educatius. En tots tres casos, una millor valoració tant

en materials, com en aportació acadèmica i el fet d’haver superat totes les assignatures, s’ha

relacionat amb una major satisfacció. Aix́ı doncs, la qualitat educativa és un factor que influeix

en la valoració final per part de l’alumnat.

La satisfacció de l’alumnat és un factor clau, ja que pot servir com indicador que permet valorar

la qualitat educativa de les institucions. Aquest fet és important per dur a terme una supervisió

adequada de les institucions educatives.
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La dificultat d’identificar centres educatius adequats prové de la impossibilitat de preveure quins

centres són més adients. Fins que un alumne no identifiqui una institució com a poc satisfactòria

en quant al material de curs, no es pot detectar. Per tant, la Universitat Autònoma de Barcelona

podria fer un contrast de centres segons päısos i avaluar quines regions aporten més o menys

que altres.

La satisfacció en els serveis educatius és un indicador important de la qualitat educativa de les

institucions. De manera que la satisfacció de l’alumne pren molta importància, perquè permet

la supervisió de les institucions educatives i de l’èxit acadèmic (Pecina, 2015).

Possibilitat de treballar a l’estranger i la maduresa

Si l’alumnat considera treballar a l’estranger o bé fora de Catalunya després d’aquesta expe-

riència, s’ha observat que té relació amb una millor valoració del programa d’intercanvi. El fet

de que la satisfacció sigui bona, indica que l’experiència durant l’estada ha estat bona. Per

tant, gràcies a aquesta experiència, l’alumne consideraria repetir l’experiència però en àmbit

professional en comptes d’educatiu.

A més, l’alumne durant aquesta estada ha desenvolupat habilitats en ambients culturalment

diferents que li han permès tenir una primera aproximació en aquest context.

Si l’alumnat considera que el resultat personal de l’estada li ha aportat maduresa, es relaciona

amb una major satisfacció. Els programes d’intercanvi suposen, per a la majoria de l’alumnat,

la primera experiència fora de casa. L’alumne haurà d’aprendre a organitzar-se, solucionar

problemes i inconvenients, adaptar-se als canvis, entre d’altres. Tots aquests nous aprenentatges

es relacionen amb una major satisfacció global.

Durada de l’estada

Respecte a la durada del peŕıode, s’ha observat que l’alumnat que valora que l’estada ha estat

massa curta gaudeix d’una major satisfacció. D’altra banda,l’alumnat que considera que l’estada

ha estat massa llarga, ha patit una pitjor estada.

Aquests resultats es poden lligar amb el fet que si l’experiència no està sent del tot satisfactòria,

l’alumne voldrà tornar a casa abans. En canvi, si l’alumne està gaudint i valora positivament la

seva estada, voldrà allargar-ho.

51



Pagament de taxes

De manera general, si un centre té unes taxes acadèmiques superiors a la resta, s’identifica

com un centre privat o de prestigi. S’ha observat però, que el fet d’haver de pagar taxes està

relacionat amb una disminució de la satisfacció.

L’alumne espera que els preus siguin similars als preus de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El fet d’haver d’abonar més diners genera insatisfacció en els estudiants. L’alumnat prefereix

una educació gratüıta, fet que es pot exemplificar amb l’última vaga d’estudiants per la reducció

de les taxes (Estrada, 2019).

5 Conclusions i propostes

Les bases de dades recollides per la Universitat Autònoma de Barcelona han permès analitzar

estad́ısticament els aspectes més rellevants dels factors implicats en els programes de mobilitat

Erasmus+, UAB Exchange Programme i SICUE.

La satisfacció amb els programes de mobilitat és, en termes generals, excel.lents. Els tres progra-

mes disposen d’un 93%, de mitjana, de satisfacció positiva. Aquest fet indica la bona qualitat

dels programes oferts per la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot i això, aquesta elevada

satisfacció genera dificultats a l’hora d’identificar els factors relacionats més influents.

Amb l’anàlisi de modelització estad́ıstica s’ha identificat que, en el context de les dades utilit-

zades, són tres els principals factors influents en la satisfacció de l’alumnat. El suport rebut per

part de les institucions, la millora de l’idioma i aportació acadèmica, i el sentiment d’integració

són els factors clau per entendre la satisfacció de l’alumne amb l’experiència de l’estada.

Amb l’apartat de les enquestes sobre les propostes de millores, es poden identificar les valoraci-

ons més personals de l’alumnat. Tot i que l’experiència és satisfactòria, hi ha suggeriments sobre

possibles millores que podria aplicar la Universitat Autònoma de Barcelona per tal de perfec-

cionar els programes. Una d’aquestes recomanacions, seria la millora de la manca d’informació

o comunicació entre les institucions involucrades en l’estada i una agilitat major en la gestió de

documents necessaris.

Per tant, el potencial de les enquestes és elevat. L’únic fet que no afavoreix a l’estudi és la manca
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d’individus en les bases de dades. Les enquestes recullen de manera hàbil els factors influents.

Però si s’aplica a una redüıda quantitat d’estudiants, l’anàlisi pot ser poc precisa.

Per part dels autors d’aquest estudi, és important enunciar una sèrie de propostes per tal de

perfeccionar i complementar aquest treball.

Com a noves vies d’investigació, aquesta metodologia estad́ıstica s’hauria d’aplicar en enquestes

futures per tal de perfilar i millorar els models d’anàlisi. Com més dades hi hagi, millor es

podran identificar els factors determinants de la satisfacció de l’alumnat.

D’altra banda, aquests models avaluen les dades dels estudiants que viatgen de la Universitat

Autònoma de Barcelona a una altra institució. Es podria aplicar la mateixa metodologia per a

avaluar als estudiants que venen d’una altra institució estrangera a la Universitat Autònoma de

Barcelona i observar quins aspectes es podrien millorar.

Finalment, les millores recollides en les preguntes obertes permeten realitzar estudis qualitatius

en profunditat sobre els problemes que podria millorar la Universitat Autònoma de Barcelona.

Això permet avaluar com afecten l’experiència de l’alumnat, sent una font molt rica per a futures

millores i avanços.
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