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Consideracions prèvies
-

L’informe recull una mostra dels principals indicadors relatius a l’oferta, l’accés de nous estudiants i la matrícula de les
titulacions de grau, màster universitari del curs 2019-2020, i els resultats acadèmics del curs 2018-2019.

-

Tant pels estudis de doctorat, atès que la matrícula del 2019-2020 no es tanca fins a 31 abril, com la formació
permanent i la mobilitat d’estudiants, les dades corresponen al curs 2018-2019.

-

Les dades s’han obtingut del sistema d’informació de la Universitat de Lleida (DATA), l’Oficina d’Accés a la Universitat
i, també, del sistema d’informació UNEIX per establir el posicionament de la Universitat en el Sistema Universitari
Públic de Catalunya en relació a una tria d’indicadors de matrícula. En aquest cas, però, el darrer curs disponible és el
2017-2018. Les dades de centres adscrits han estat subministrades pels propis centres.

-

La data de referència de les dades extretes del DATA és el 25 de novembre de 2019.
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1. Visió global de l’oferta formativa de la Universitat
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1. Visió global de l’oferta formativa de la Universitat
Estudiants del curs 2019-2020 segons tipologia d’estudi

CP: Centres Propis; CA: Centres Adscrits. Les dades doctorat, mobilitat i formació permanent són del curs 2018-2019
(X,X%): Variació respecte al curs anterior
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1. Visió global de l’oferta formativa de la Universitat
Evolució dels estudiants de pregrau, grau, màster universitari i doctorat. Període 1993-2019

Dades de centres adscrits disponibles a partir de 2008
Dades d’estudiants de doctorat 2019 són provisionals
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1. Visió global de l’oferta formativa de la Universitat
Evolució dels estudiants de grau i màster universitari segons centre. Període 2015-2019
Aportació a la matrícula de grau i màster universitari segons centre
•

•

•

En el període 2015-2019, la matrícula de
grau i màster universitari de centres
propis creix d’un 9% i se situa per sobre
dels 9.095 estudiants.

8.342

8.647

8.751

9.079

9.095

10
9

El curs 2019-20, el centre amb major
nombre d’estudiants és la Facultat
d’Educació, Psicologia i Treball Social
(FEPTS) amb 2.396 estudiants, que
representa el 26% del total. Després hi
ha la Facultat de Dret, Empresa i
Turisme (FDET), amb 1.577 estudiants i
un pes del 17% (-3% respecte el 15-16).

10

12

10

8

12

10
15

15

La Facultat de Medicina (FM) (-2%)
redueixen la seva aportació. En canvi, la
Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (FIF)
(+2%) i l’Escola Politècnica Superior
(EPS) (+2%) el milloren.

17
20

26

% sobre UdL

26
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2. Estudis de grau
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2. Estudis de grau
Oferta de titulacions (*)

FIF
EPS

5
FEPT
7
FM
3

10

46
Graus
FL
10

ETSEA
6

FDET
5

(*) Es consideren les titulacions –sense repeticions- amb oferta de places el curs de referència
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2. Estudis de grau
Nou accés per estudi. Curs 2019-20 vs. 2018-19 (1/2)
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2. Estudis de grau
Nou accés per estudi. Curs 2019-20 vs. 2018-19 (2/2)
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2. Estudis de grau
Nou accés per estudi. Curs 2019-20. Aportació nous estudis de grau
Titulació

Oferta places

Nou accés

Doble Grau d’ADE i Turisme – DTA

20

24

Disseny Digital i Tecnologies Creatives

40

45

TOTAL

60

69

2.220

2.087

2,7

3,3

UdL
% sobre UdL
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2. Estudis de grau
Característiques dels estudiants de nou accés. Curs 2019-2020
Sexe

Origen
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2. Estudis de grau
Característiques dels estudiants de nou accés. Curs 2019-2020
Origen estudiants de Catalunya segons comarca
•

Els estudiants de Catalunya que inicien estudis
de grau a la UdL provenen de 41 comarques
diferents. No obstant, la principal àrea
d’influència de la Universitat s’estén, amb sentit
transversal i intensitat decreixent, des del Segrià
vers l’Anoia i el Bages, fins arribar a les
comarques del litoral tant de Barcelona com de
Tarragona.

•

Les comarques que aporten un major nombre
de nous estudiants a les titulacions de grau de la
UdL són el Segrià (711), l’Anoia (110) i el Pla
d’Urgell (105) i la Noguera (93).
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2. Estudis de grau
Estudiants de les comarques de Lleida al Sistema Universitari Públic de l’Estat
Estudiants de nou accés a universitats de l’Estat. Curs 2017-2018
•

El curs 2017-2018, 2.637 estudiants de les
comarques de Lleida inicien estudis de grau a les
universitats de l’Estat Espanyol.

•

La majoria (96%) van a universitats de Catalunya
mentre que la resta (96 estudiants) van a centres
universitaris d’altres comunitats autònomes.

•

D’aquest total, el 44% els capta la UdL a través de
la seva oferta de graus.

•

La Universidad de Zaragoza (16 estudiants),
Universidad de Navarra (9) i la Universidad Camilo
José Cela (9) són els universitats que reben més
estudiants de les comarques de Lleida.

•

Es tracta d’estudiants que inicien graus de l’àmbit
d’Educació, Administració i Gestió d’Empresa, Dret i
del de Ciències de Salut.

UdL
1.155

2.637
Resta
Universitats Estat
96

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX i SIIU

SUC(sense UdL)
1.386

25

2. Estudis de grau
Estudiants de les comarques de Lleida al Sistema Universitari Públic de Catalunya
Estudiants de nou accés a universitats del SUC. Curs 2017-2018
•

El curs 2017-2018, 2.541 estudiants de les
comarques de Lleida inicien estudis de grau a
les universitats del SUC.

•

El 78,4% van a universitats del sistema públic
mentre que el 21,6 trien universitats privades.

•

La majoria (45,5%) escullen graus de la UdL,
seguit dels de la UOC (15,2%) i la UB (10,8%).

2.541 estudiants

Altres

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX
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2. Estudis de grau
Resultats acadèmics. Curs 2018-2019 (*)

Fórmula: Quocient entre els crèdits ordinaris superats i el
total de crèdits ordinaris

Fórmula: Quocient entre els estudiants que es matriculen
per primera vegada d’un grau el curs 2018-19 i el curs 20192020 no s’hi tornen a matricular, i els estudiants que es
matriculen per primera vegada d’un grau el curs 2018-19

(*) Taxa abandonament relativa al curs 2017-2018.
Fórmula: Quocient entre els estudiants que no es
matriculen dos cursos consecutius del mateix estudi –i
tampoc es graduen-, i el total d’estudiants
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2. Estudis de grau

Temps per graduar-se

Estudiants titulats. Període 2014-2018

14

32

12

14

11

10

8
1.392

Titulats segons sexe
Curs 2018-19

+10,7%
1.257

1.224

1.297

30

12

18

10

10

10

9
1.258

% sobre el total d’estudiants
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2. Estudis de grau
Resultats de l’enquesta de satisfacció estudiants de titulats. Curs 2017-2018
Resposta a la pregunta 20 de l’enquesta de satisfacció als titulats de Grau: “Estic satisfet/a amb la titulació” (*)

(*) Calculat a partir de
223 (17,7%) respostes
de 1.257 graduats

El valor “Desacord” engloba les respostes “desacord total” i “desacord”
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2. Estudis de grau
Inserció laboral dels titulats de grau. Curs 2013-2014
Taxa d’afiliació a la Seguretat Social segons sexe
DONES

TOTAL

78%

72%

80%

•

Font: Elaboració pròpia a partir dades del SIIU

A partir del creuament de les dades de la vida
laboral, disponible a la Seguretat Social (SS),
dels titulats del 2013-2014, que realitza el
Ministerio de Educación, es desprèn que el
54% dels graduats de la UdL estan inserits al
mercat de treball al cap d’un any de finalitzar
els estudis.

•

La inserció laboral dels graduats de la UdL al
cap d’un any de titular-se és superior al de les
universitats públiques presencials de l’Estat
(SUE) (45%) però inferior al de les universitats
de Catalunya (56%).

•

A març de 2018, els de la UdL (80%) tenen una
major inserció laboral que els de les
universitats públiques presencials (72%) i el
global de les catalanes (78%)

80%

•

71%

HOMES

78%

83%

83%

76%

Per sexe, el grau d’inserció de les dones després del 1r
any (50%) i al cap de 4 (80%) és menor que el dels
homes (61% i 83%). També ho és en relació al de les
graduades de les universitats de Catalunya però no
millor que el de les universitats públiques presencials.
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3. Estudis de màster universitari
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3. Estudis de màster universitari
Oferta de titulacions

FIF

EPS

2

3

FEPT
7

FM 1

34
Màsters

ETSEA
10

FL
5
FDET
6

(*): Enginyeria Informàtica; Incendis Forestals. Ciència i Gestió
Integral (FUEGO); Millora Genètica Vegetal; Investigació Biomèdica
(I) Interuniversitari

(*) Es consideren les titulacions –sense repeticions- amb oferta de places el curs de referència

37

3. Estudis de màster universitari
Nou accés per estudi. Curs 2019-20 vs. 2018-19. Compliment criteri de programació acadèmica
•

La taula següent mostra l’oferta de
places, estudiants de nou accés i la
ràtio de cobertura de les places ofertes
(%) dels 2 darrers cursos.

•

Pel curs 2019-20, els estudis es
presenten en ordre descendent en
funció del % de cobertura de places. Es
consideren les agrupacions següent:
>= 100, 90-99,99; 50-89,99; < 50.
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3. Estudis de màster universitari
Característiques dels estudiants de nou accés
Sexe

EPS

3%

97%

ETSEA

44%

96%
56%

FEPTS

60%

40%

FIF

62%

38%

FDET

61%

39%

FLL

54%

46%

FM

43%

57%

Universitat de Lleida

52%

48%

Origen
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3. Estudis de màster universitari
Característiques dels estudiants de nou accés. Curs 2019-2020
Origen estudiants de Catalunya segons comarca
•

Els estudiants de Catalunya que inicien estudis de
màster universitari a la UdL provenen de 36
comarques diferents.

•

No obstant, es palesa una gran diferència entre
comarques i, més concretament entre el Segrià
(131 de 325 estudiants de Catalunya) i la resta de
comarques, incloent-hi les de la província de
Lleida.

•

Es dóna el cas què accedeix el mateix nombre
d’estudiants (24) de la Noguera que del
Barcelonès. Del Pla d’Urgell i l’Urgell en provenen
17 i 15 respectivament. I del Baix Camp, 14.

•

De la comarca de l’Anoia, a diferència del que
succeeix en grau, on aporta 110 estudiants,
solament inicien màsters universitaris a la UdL 8
estudiants.

Nou accés Màster
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3. Estudis de màster universitari
Estudiants matriculats
•

Un indicador referent per mesurar el grau d’internacionalització
de la universitat és la presència d’estudiants estrangers en
estudis de postgrau.

•

En estudis de màster universitari, el curs 2019-2020, els
estudiants estrangers representen quasi l’11% (93 de 861
estudiants) de la matrícula.

•

Si es considera el període 2015-2019, s’observa una tendència
creixent dels estudiants procedents d’altres països a cursar
màsters a la Universitat de Lleida.

Distribució estudiants
estrangers per centre (%)
93 estudiants

Estudiants estrangers (%) (*)

(*) Es considera els estudiants que resideixen en poblacions de fora de l’Estat. Per tant, no
s’inclouen els estudiants de nacionalitat diferent a l’espanyola, que resideixen en poblacions
de l’Estat

•

Més de la meitat dels estudiants estrangers de Màster
Universitari de la UdL són de l’ETSEA (52%).
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3. Estudis de màster universitari
Estudiants de les comarques de Lleida al Sistema Universitari Públic de l’Estat
Estudiants de nou accés a universitats de l’Estat. Curs 2017-2018
•

•

El curs 2017-2018, 850 estudiants de les
comarques de Lleida inicien estudis de màster
universitari a les universitats de l’Estat Espanyol.
La majoria (89,7%) van a universitats de
Catalunya mentre que la resta (87 estudiants) van
a centres universitaris d’altres comunitats
autònomes. D’aquest total, el 27% són captats
per la UdL.

•

La Universidad de Zaragoza (11 estudiants),
Universidad de Sevilla (8) i la Universidad Camilo
José Cela (7) són els universitats que reben més
estudiants de les comarques de Lleida.

•

Es tracta d’estudiants que inicien estudis de
l’àmbit d’Educació, Administració i Gestió
d’Empresa i del de Ciències de Salut.

UdL 229

850
Resta
Universitats Estat
87

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX i SIIU

SUC(sense UdL)
534
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3. Estudis de màster universitari
Estudiants de les comarques de Lleida al Sistema Universitari de Catalunya Públic
Estudiants de nou accés a universitats del SUC. Curs 2017-2018
•

El curs 2017-2018, 763 estudiants de les
comarques de Lleida inicien màsters a les
universitats del SUC.

•

El 65% van a universitats del sistema públic
mentre que el 35% restant trien universitats
privades.

•

Segons universitat, la UdL (30,5%) i la UOC
(28.7%), amb una proporció similar, són els
centres que n’acullen més. Les universitats
públiques de l’àrea de Barcelona concentren
el 43,2% del total.

763 estudiants

Altres

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX
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3. Estudis de màster universitari
Estudiants titulats. Període 2014-2018
20

37

12

12

9

Titulats segons sexe
Curs 2018-19

3

8

386

-24,1%
479

457

395

27

14

30

13

8

5

4
366

% sobre el total d’estudiants
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4. Estudis de doctorat
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4. Estudis de doctorat
Oferta de titulacions per àmbit del coneixement

Ciències
Enginyeria i

1
Arts i

Arquitectura

Humanitats
2

13

4

Doctorats
(8 Impartits)
C.Salut
3

C.Socials i
Jurídiques
3

(*): Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària; Enginyeria i
Tecnologies de la Informació; Gestió Forestal i del Medi Natural;
Salut; Territori, Patrimoni i Cultura; Electroquimica. Ciència i
Tecnologia
54

4. Estudis de doctorat
Estudiants de programa de doctorat. Període 2014-2018
Estudiants de nou accés (*)

Estudiants
13,1
12,1

11,9

11,9

10,9

(*) No inclou els trasllats
%
estrangers
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4. Estudis de doctorat
Tesis defensades. Curs 2018-2019
Segons dedicació estudiant
Temps
Complet

35

Temps
Parcial

31

66
Tesis

Evolució tesis defensades. Període 2014-2018

Tesis defensades segons sexe
56%

44%
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5. Mobilitat d’estudiants

58

5. Mobilitat d’estudiants
Estudiants de programes de mobilitat
Mobilitat entrant per programa

Mobilitat sortint per programa

Estudiants de mobilitat. Període 2014-2018
•

El curs 2018-2019, els estudiants que participen en
programes de mobilitat d’entrada i sortida se situen per
primera vegada per sobre dels 400 estudiants i consoliden
la tendència creixent del període 2014-2018.

•

Especialment significativa és la dinàmica de la mobilitat
sortint, fet que evidencia que cada vegada més els
estudiants de la Universitat realitzen estades en altres
universitats durant el seu procés formatiu. Segons la xifra
del 2018-19, el nombre d’estudiants de sortida s’equilibra
amb els d’entrada.
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5. Mobilitat d’estudiants
Estudiants de programes de mobilitat
•

Els centres universitaris de països
de la UE són els que acullen un
major nombre d’estudiants de la
UdL. 48 estudiants fan estades a
centres de l’Estat i 228 i d’altres
països de la UE

•

Semblantment succeeix en la
mobilitat d’entrada. Els estudiants
que acull la UdL també són
preferentment de la Unió
Europea (163); juntament amb els
provinents d’universitats de
l’Amèrica Llatina (140).

Origen i destinació estudiants

Sortint

415

422

Entrant
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6. Formació permanent
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6. Formació permanent
Estudiants matriculats segons tipologia d’oferta. Període 2015-2018

48%

2%
6%

19%

26%
44%

% sobre el total d’estudiants
Font: Centre de Formació Permanent
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7. Centres Adscrits
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7. Centres Adscrits
Estudiants de grau i màster. Curs 2019-20 vs. 2018-19
•

•

El curs 2019-2020, els graus i màsters
universitaris dels centres adscrits han
matriculat 866 estudiants, xifra que
representa una disminució del 4,4%
respecte al curs anterior.
Aquest descens de la matrícula es dóna en
tots els centres, especialment al centre
NEXT, on minva el 43% (passa de 23 –curs
18-19- a 13 –curs 19-20). Tan sols augmenta
la matrícula de l’Escola Universitària de
Turisme (18,6%).

866

2019-20
-10,2%

+18,6%

-7%

-4,4%

2018-19

908

2017-18

917

2016-17

928

2015-16

813

0

200

400

600

800

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya
Escola Universitària de Turisme OSTELEA

1.000
Variació
19-20 vs 18-19

Escola Universitària de Relacions Laborals
Centro Universitario Next Internacional Business School
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8. Posicionament al Sistema Universitari Espanyol (SUE)
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8. Posicionament al Sistema Universitari Espanyol (SUE)
Estudiants de grau (i pregrau) segons tipologia d’universitat. Període 1992-2017
Evolució d’estudiants per tipologia d’universitat (1992=100)
486

•

En els 25 anys que abasta el
període 1992-2017, es palesa que
les universitats privades i, sobre
tot, les “No presencials” són les
que augmenten la xifra
d’estudiants de grau en
detriment del sistema públic i els
centres presencials, que
disminueixen.
206

•

En aquest context, la Universitat
de Lleida segueix la tendència
d’aquests últims i també perd
estudiants en relació als de l’any
1992.

96
89

Font: Elaboració pròpia a partir dades del SIIU
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8. Posicionament al Sistema Universitari Espanyol (SUE)
Universitat de Lleida en relació a les universitats públiques-presencials. Curs 2017-2018
Universitats segons estudiants de Centres Propis i Adscrits

Lloc

43a

37a

39a
67

8. La Universitat de Lleida en el Sistema Universitari Espanyol (SUE)
Posició Universitat de Lleida en relació a les universitats públiques-presencials. Curs 2017-2018
15 primeres universitats segons rendiment acadèmic d’estudis de Grau de Centres Propis i Adscrits
Abandonament calculat sobre la cohort 2013-2014

Lloc

7a

9a

Font: Elaboració pròpia a partir dades del SIIU

9a
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9. Posicionament al Sistema Universitari Públic de
Catalunya (SUPC)
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9. Posicionament al Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)
Evolució dels estudiants de grau segons universitat del SUPC. Període 2013-2017
Estudiants de grau de centres propis i adscrits
7.802

•

•

•

8.445

La UdL, amb 8.445 estudiants, el curs 2017-18,
representa el 5,7% del total d’estudiants de grau
de les universitats públiques de Catalunya.

8,2%

En el període 2013-2017, la Universitat de Lleida
augmenta un 8% la matrícula de grau, tan sols
superada per la UPC (25%), mentre que el SUCP
solament creix el 4,3% (passa dels 141.530
estudiants, el curs 2013-14, als 147.626 el 2017-18).

25%

Si es tenen en compte els centres propis i els
adscrits, la UB, UAB i UPC són els centres que
perden pes relatiu en el SUCP. Mentre que la
resta d’universitats públiques l’incrementen fruit
del procés d’adscripció de nous centres
universitaris realitzat en aquest període.

0,7%

6,8%
3,8%

2,3%

0,8%

Variació 17-18 vs 13-14

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX
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9. Posicionament al Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)
Evolució dels estudiants de màster universitari segons universitat del SUPC. Període 2013-2017
Estudiants de màster universitari de centres propis i adscrits
1.192

832

•

La UdL, amb 1.192 estudiants, el curs 2017-18,
representa el 5,2% del total d’estudiants de
màster de les universitats públiques de Catalunya.

68%
43%
36%

•

•

En el període 2013-2017, la Universitat de Lleida
augmenta la matrícula de màster (43%), en la línia
de la resta d’universitats públiques, però per sota
de la mitjana del SUCP (63%), que passa dels
14.173 estudiants, el curs 2013-14, als 23.098 el
2017-18.

58%
59%

113%

Tan sols la URV (36%), on els centres adscrits no
ofereixen estudis de màster, creix menys que la
UdL.

49%

Variació 17-18 vs 13-14

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

73

9. Posicionament al Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)
Evolució dels estudiants de doctorat segons universitat del SUPC. Període 2013-2017
Estudiants de doctorat
612

372

64%

•

•

•

El curs 2017-2018, la UdL, representa el 3,9% (894
estudiants) del SUCP (17.460), recolzat amb un
creixement de la matrícula del 64%.

-0,4%
16%
10%

No obstant, aquesta millora no és suficient per
millorar el seu pes en el SUCP, al qual és la universitat
que aporta menys estudiants de doctorat.

6,7%

En el període 2013-2017, destaca el creixement dels
estudiants de doctorat de la UAB (27%), que li permet
millora el seu pes relatiu (30,4%), i equiparar-se al de
la UB (30,6%), la qual esdevé la universitat (-4,3%) que
més redueix la xifra de doctorands, juntament amb la
UdG (-0,4%).

27%

-4,3%

Variació 17-18 vs 13-14

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX
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9. Posicionament al Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)
Estructura de la matrícula per nivells d’educació segons universitat. Curs 2017-2018
Proporció d’estudiants de Grau-Màster Universitari-Doctorat de centres propis
•

El curs 2017-2018, la UdL (84%), juntament
amb la UdG (84%) són les universitats
públiques amb una estructura de matrícula
més recolzada en el grau. Tot seguit es troba
la URV (81%), la UB (80%) i la UPF (80%).

•

Per sota de la mitjana del SUCP (78%), hi ha la
UAB (77%) i la UPC (76%), on el nivell del
postgrau (màster+doctorat) adquireix més
rellevància (17% +8% i 9+14), respectivament.

•

A la UdL, els estudis de postgrau acumulen el
17% de la matrícula. Solament hi ha per sota
la UdG (15%).

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX
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9. Posicionament al Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)
Perfil socioeconòmic dels estudiants de nou accés a grau. Curs 2017-2018 (1/2)

55%
58%
53%
53%
48%
51%
Dades de la UPF no disponibles

50%

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

•

•

La UdL (21%), UdG (21%) i URV (23%) són les universitats amb
una major proporció d’estudiants de nou accés amb nota <7,
molt per sobre de la mitjana del SUCP (14%) i que la resta
d’universitats públiques.
En canvi, registra un major pes (25%) dels estudiants amb
notes superiors a 10 que la UdG (20%) i URV (19%).

•

Si es consideren les diferents tipologies d’ajuts, el 53% dels estudiants de la UdL –com UdGsón beneficiaris d’algun tipus d’ajut, lleugerament per sota del promig del SUCP és del 55%.
La URV (58%) és la universitat amb el major pes relatiu dels estudiants amb beca o ajut a
l’estudi.

•

La UdL (34%) és la 2a universitat pública, per darrera de la URV (38%), amb la 76
major
proporció d’estudiants amb beques del MECD. La mitjana del SUCP és del 28%.

Glossari
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•

Crèdits ordinaris: crèdits ordinaris matriculats durant el curs acadèmic

•

Crèdits ordinaris repetits: crèdits que es matriculen per segona, tercera, quarta o més vegades en el curs acadèmic

•

Estudiant estranger: Es considera els estudiants amb domicili familiar fora de l’Estat

•

Estudiants matriculats: Nombre d'estudiants matriculats en un estudi. No es comptabilitzen els estudiants que han anul·lat la matrícula d'un curs acadèmic.

•

Estudiants titulats: Nombre d'estudiantat que ha completat tots els crèdits de la titulació.

•

Mobilitat sortint (“out” outgoing): Nombre d'estudiants propis de la universitat que han cursat part del programa en una altra universitat a través d’un programa de mobilitat, tant a nivell nacional
com en l'estranger, excepte els de mobilitat internacional en el marc d’activitats i projectes de cooperació universitària al desenvolupament i els estudiants que surten a fer pràctiques en empreses a
l’estranger.

•

Mobilitat entrant: (“in” incoming): Nombre d'estudiants de fora de la universitat que participen en algun dels programes de mobilitat, excepte els de mobilitat internacional en el marc d’activitats i
projectes de cooperació universitària al desenvolupament i els estudiants que surten a fer pràctiques en empreses a l’estranger.

•

Nota d’accés: Qualificació amb la que un/a alumne va accedir als estudis a primer curs.

•

Nota mitjana titulats: Indica la nota mitjana de l’expedient dels titulats

•

Nou accés: Alumnat que es matricula per primera vegada en un estudi a 1r curs i ha accedit als estudis a través de la preinscripció. No inclou cap tipus de trasllat ni retitulats. No es té en compte
l'alumnat que anul·la la matrícula d'un curs acadèmic.

•

Oferta de places: Nombre de places ofertes a primer curs d’un estudi, aprovades pel Consell Interuniversitari de Catalunya.

•

Taxa de rendiment: Resultat de dividir el número de crèdits ordinaris superats entre el número de crèdits ordinaris matriculats. No convalidats, reconeguts o equiparats.

•

Taxa Abandonament: L’abandonament es produeix després de dos anys sense matricular-se del mateix estudi. Per a aquest informe s’aplica el criteri de càlcul que per aquest indicador determina el
“Model de Finançament Variable per Objectius” de la Secretaria d’Universitats i Recerca. La taxa d’abandonament és el quocient entre els estudiants que no es matriculen dos cursos consecutius del
mateix estudi –i tampoc es graduen-, i el total d’estudiants. No compta si s’ha matriculat en un altre estudi que es considera continuació d’estudis o si passa d’una titulació simple a una doble o
viceversa.
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•

Taxa Abandonament 1r curs: El abandonament es produeix desprès d’any anys sense matrícula. Quocient entre els estudiants que es matriculen per primera vegada d’un grau el curs T i el curs
T+1 no s’hi tornen a matricular, i els estudiants que es matriculen per primera vegada d’un grau el curs T.

•

Taxa d’eficiència: Resultat de dividir els crèdits mínims necessaris de la titulació entre els crèdits ordinaris matriculats acumulats

•

Taxa de repetició: Percentatge de crèdits que es matriculen per segona, tercera, quarta o més vegades respecte als crèdits matriculats.

•

Temps de graduació: Determina el nombre d’anys que l’estudiant ha estat per a finalitzar els seus estudis. El “Temps previst (T)” indica que els ha realitzat amb la durada prevista en el pla
d’estudis de la titulació. En el cas de grau 4, excepte a Medicina (6) i les dobles titulacions (5). Amb “T+1” s’indica que l’estudiant els ha realitzat amb un any més del previst.

•

Tesis defensades: Treball original de recerca, inèdit o no, elaborat pel doctorand en qualsevol àmbit del coneixement, que capacita al doctorand/a per al treball en l’àmbit de l’RDI, llegits en
el curs acadèmic.

90

