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Enquesta d’Inserció Laboral del Màster Universitari en 
Neurorehabilitació – 2020-2022 

L’Institut Guttmann obté dades sobre la inserció laboral i la satisfacció dels graduats i graduades 
a partir de l'enquesta d'inserció laboral que elabora en base a l’enquesta de l’AQU. 

L’enquesta d’Inserció Laboral es va fer arribar als graduats del Màster Universitari en 
Neurorehabilitació de les edicions 2020 - 2021 - 2022 i el seu objectiu és conèixer el seu grau de 
satisfacció en relació a diversos aspectes de la titulació finalitzada i del seu pas per la Institució. 
L’enquesta es programa cada 3 anys a les persones titulades que finalitzen els seus estudis de 
Màster a l’Institut Guttmann. 

Les enquestes es van fer arribar a un total de 73 alumnes dels què varen contestar 14, és a dir 
un 19,2%. 

El sistema de puntuació ha estat de l’1 al 7, essent 7 la nota màxima i 1 la mínima. 

Els resultats són els següents:  
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