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Resultats de la URV a l’enquesta d’inserció laboral dels graduats i

graduades de les universitats catalanes d’AQU Catalunya (2008 i 2017).

Resultats obtinguts a partir de l’aplicació de diferents models de probabilitat. Cadascun dels models s’ha calculat per a la

URV i per a la resta d’universitats públiques catalanes (SUPC) a partir de les persones enquestades a l’enquesta d’inserció

laboral:

• Edició 2008: graduats promoció 2003-04.

• Edició 2017: graduats promoció 2012-13.

Estudis de grau: Inserció laboral
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Estudis de grau: Inserció laboral

 La probabilitat que les persones enquestades de la URV al 2017 trobessin feina en menys de 3 mesos

després d’haver acabat els estudis és del 70% (74% a Catalunya), amb xifres similars a les del 2008.

 Entre 2008 i 2017, la probabilitat de trobar feina en menys de 3 mesos es redueix un 5% o més tant a la

URV com a Catalunya en els àmbits de ciències de la salut, ciències i enginyeries.
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 La probabilitat de treballar amb un contracte fix mostra una important davallada entre 2008 i 2017, més

significativa a la URV (-20%) que a Catalunya (-9%). La davallada més gran es dóna en l’àmbit de ciències.

 Entre 2008 i 2017 apareix, en general, una certa polarització cap a feines més ajustades amb els estudis

cursats i altres feines on els estudis universitaris no són un requisit. L’excepció es dóna en l’àmbit de la

salut, on tant a la URV com a Catalunya ha empitjorat la qualitat de les feines, i les ciències, que a la URV

mostren com millora l’encaix entre els estudis cursats i les feines que es duen a terme.

Estudis de grau: Inserció laboral
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Estudis de grau: Inserció laboral

 Els ingressos anuals percebuts pels treballadors a temps complet han patit una reducció entre 2008 i

2017. Al 2008, la probabilitat d’estar en qualsevol de les tres categories salarials era superior al 30%. En

canvi, al 2017 ha disminuït la probabilitat de percebre ingressos en les dues categories superiors i ha

augmentat en la categoria de menys de 18.000 €, en major mesura a la URV (11%) que al SUPC (5%).

 Mentre que a Catalunya l’augment de la probabilitat de percebre ingressos inferiors s’ha mantingut

similar en tots els àmbits, a la URV aquest fet ha estat especialment intens en les ciències socials

(+18%, fins a assolir un 58%) i les humanitats (+26%, fins a assolir un 82%).
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Estudis de grau: Inserció laboral

 La probabilitat de repetir els estudis cursats s’ha mantingut en un 70% a la URV, mentre que a Catalunya

s’ha reduït un 5%. Per àmbits, la URV mostra un augment en les ciències i les enginyeries, i una davallada

més intensa que a Catalunya en les ciències de la salut (-8%) i, especialment, les humanitats (-21%). A

Catalunya, la probabilitat disminueix en tots els àmbits.

 La probabilitat de repetir estudis a la mateixa universitat al 2008 ja era més baixa que a Catalunya en

gairebé tots els àmbits i, malgrat que la probabilitat ha disminuït de forma generalitzada, la reducció és més

important a la URV que en el conjunt d’universitats catalanes.




