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ENQUISA SOBRE INSERCIÓN LABORAL
□ Solicitude

Data:

1.

Data:

¿Cal é(son) a(s) súa(s) titulación(s) académica(s)?

□ Enxeñaría en Informática (ano:
)
□ Enxeñaría Técnica en Informática (ano:
)
□ Grao en Enxeñaría Informática (ano:
)
□ Máster en Enxeñaría Informática (ano:
)
□ Máster en Sistemas Software Intelixentes e Adaptables (ano:

2.

Sexo

3.

Ano de Nacemento: ___________

5.

Se procede, ¿que especialidade cursou no Grao?

4.

□ Recollida

)

□ Muller
□ Home

Localidade de residencia habitual: _______________________

□ Tecnoloxías da Información
□ Enxeñería do Software

6.

¿Volvería a cursar o mesmo título?

7.

¿Cál é o seu nivel de satisfacción en relación á formación recibida na universidade? Moi satisfeito

8.

¿Cál dos seguintes motivos foi o principal polo que se matriculou no título?

□ Si
□ Non, cursaría outro título universitario de Enxeñaría en Informática
□ Non, cursaría outro título universitario (diferente de Enxeñaría en Informática)
□ Non, non cursaría estudos superiores
□ Bastante satisfeito
□ Pouco satisfeito
□ Nada satisfeito

□ Por vocación
□ Polas saídas laborais
□ Polas retribucións económicas da profesión
□ Polo prestixio do título
□ Por recomendación de familiares/amigos
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9.

A continuación, ímoslle mencionar diferentes aspectos relacionados cos estudos cursados. Para cada
un deles, gustaríanos que nos dixera a súa valoración.
Formación teórica

□ Moi ben
□ Ben
□ Regular
□ Mal
□ Moi mal

Formación práctica

□ Moi ben
□ Ben
□ Regular
□ Mal
□ Moi mal

Adecuación entre os coñecementos técnicos adquiridos e as esixencias profesionais

□ Moi ben
□ Ben
□ Regular
□ Mal
□ Moi mal

10. Actualmente, ¿cal é a súa situación laboral?

Traballador/a por conta propia(cubrir apartados 11-14)
Traballador/a por conta allea(cubrir apartados 11-14)
Xubilado/a ou prexubilado/a(non cubrir apartados 11-14)
En paro(non cubrir apartados 11-14)
Na procura do primeiro emprego(non cubrir apartados 11-14)
Bolseiro/a de investigación(non cubrir apartados 11-14)
Estudante (inclúe preparación de oposicións) (non cubrir apartados 11-14)

11. ¿Cal é a tipoloxía de empresa para a que está a traballar?

12. Respecto da súa situación laboral anterior, ¿podería indicar o número de traballos que realizou?
(Número de traballos relacionados co título ou non)

13. ¿Cál é o seu perfil profesional actual?

14. ¿Podería indicar outros perfiles profesionais nos que traballase?
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