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1. Estudis de grau
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Estudis de grau 
Oferta (centres integrats). Curs 2018-19
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Estudis de grau 
Comportament dels graus de nova implantació 2018-19
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Estudis de grau 
Resum
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 Al curs 2018-19, 3.672 persones volen començar estudis de grau de la URV, un 16% més que al curs

anterior (inclou centres integrats i adscrits).

 La URV és la universitat pública catalana que ha registrat un increment més gran de la demanda, davant la

UB (5%), la UAB (5%) i la UdG (4%).

Estudis de grau 
Demanda en 1ª opció

Estudis més sol·licitats en 1a opció
+16%
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Estudis de grau 
Matrícula de nou accés

 Augment del 10% dels estudiants de nou

accés respecte els del curs 2017-18.

Sense els nous graus implantats, la matrí-

cula hauria augmentat només un 2%.

 Estudis amb més creixement:

+10%+1%
-7%
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Estudis de grau 
Matrícula de nou accés: cobertura de places 2018-19

Cobertura de places 

(nou accés/places)

Nre. 

graus

≥100% 40

>90% 5

50%-90% 6

<50% 2
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Estudis de grau 
Matrícula de nou accés: cobertura de places 2018-19

Cobertura de places 

(nou accés/places)

Nre. 

graus

≥100% 40

>90% 5

50%-90% 6

<50% 2
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Estudis de grau 
Matrícula de nou accés: compliment criteris de programació

No s’hi inclouen les

dobles titulacions
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Estudis de grau 
Matrícula de nou accés: compliment criteris de programació

No s’hi inclouen les

dobles titulacions
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 3.130 persones han iniciat els estudis a la

URV, la majoria després de fer les PAU (65%) i

CFGS (18%).

 Respecte al curs 2017-18 destaca l’increment

del pes dels estudiants que accedeixen via

PAU (del 59% al 65%) i la disminució

pràcticament a la meitat dels de PAU amb

estudis començats.

 L’increment dels estudiants de PAU es dona

en el conjunt de Catalunya, on la matrícula a

les PAU ha augmentat un 4%, mentre que la

demarcació de Tarragona ha registrat un

increment del 9% (Girona, amb un 12%,

mostra la variació més elevada).

Estudis de grau 
Matrícula de nou accés: via d’accés
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Estudis de grau 
Matrícula de nou accés: origen dels estudiants (curs 2018-19)

65%

Tarragona Resta de Catalunya Resta de l’Estat Resta del món

13% 13% 9%
València (3%)

Castelló (2%)

Alacant (1%)

Barcelona (10%)

Lleida (2%)

Girona (1%)

64% 15% 13% 8%2017-18

 Dues terceres parts dels estudiants són de Tarragona, un 13% de la resta de Catalunya, principalment de

Barcelona, un 13% de la resta de l’Estat, amb una major presència d’estudiants provinents de València,

Castelló i Alacant, i el 9% d’altres països.
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Estudis de grau 
Matrícula de nou accés: perfil dels estudiants (curs 2018-19)
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Estudis de grau 
Matrícula

+1%-3%

 Augment de l’1% dels

estudiants respecte els del

curs 2017-18.
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Estudis de grau 
Matrícula: estudiants per branca de coneixement i sexe (curs 2018-19)

 Més d’11.300 alumnes estudien graus a la URV, preferentment de l’àmbit de ciències socials, ciències de la

salut i enginyeries.

 El 60% dels estudiants són dones i predominen en els estudis de ciències de la salut i ciències socials,

mentre que la presència dels homes és més accentuada en les enginyeries.
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Estudis de grau 
Matrícula: estudiants de grau de les comarques de Tarragona en el 

sistema universitari català (SUC) Font: UNEIX
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Estudis de grau 
Matrícula: estudiants de grau de les comarques de Tarragona en el 

SUC presencial segons universitat de destí (excepte URV)
Font: UNEIX
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Estudis de grau 
Matrícula: estudiants de grau de les comarques de Tarragona en el 

SUC (excepte URV) segons municipi d’origen (*). Curs 2016-17
Universitats presencials UOC

(*) Municipis de la demarcació de Tarragona 

amb més de 20 estudiants matriculats al SUC.
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Estudis de grau 
Rendiment acadèmic (curs 2017-18)

 Al curs 2017-18 els estudiants han aprovat el 83,3% dels crèdits ordinaris que van matricular, mentre que

tan sols un 10,9% s’hi han matriculat per segona vegada o més.

Taxa de rendiment

Proporció de crèdits ordinaris aprovats respecte a crèdits

ordinaris matriculats, expressada en tant per cent.

Taxa de repetició

Proporció de crèdits repetits respecte a crèdits ordinaris

matriculats, expressada en tant per cent.
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Estudis de grau 
Titulats

 Al curs 2017-18 un total de 1.840 estudiants han acabat els estudis. El 79% de les persones titulades en

estudis de grau ho han fet en el temps previst a la normativa o en un any més.
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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.
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2. Estudis de màster
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Estudis de màster 
Oferta. Curs 2018-19
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 Respecte al curs 2017-18, la

demanda per estudiar un màster

a la URV ha augmentat un 9,5% i

els estudiants de nou accés, un

12%.

 La ràtio d’admissions a màster

(estudiants admesos respecte els

preinscrits) és del 64%.

Estudis de màster 
Procés de preinscripció (curs 2018-19)
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Estudis de màster 
Anàlisi de la matrícula de nou accés (curs 2018-19)

Nou accés dels 4 màsters nous implantats al curs 2018-19

Variació de la matrícula de nou accés 

respecte al curs 2017-18 (%)

Per centre Per branca de coneixement

Top-10 màsters amb un major creixement vs 2017-18
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Estudis de màster 
Matrícula de nou accés: cobertura de places 2018-19

Cobertura de places 

(nou accés/places)

Nre. 

màsters

≥100% 6

75%-<100% 8

50%-<75% 16

25%-<50% 10

<25% 2
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Estudis de màster 
Matrícula de nou accés: cobertura de places 2018-19

Cobertura de places 

(nou accés/places)

Nre. 

màsters

≥100% 6

75%-<100% 8

50%-<75% 16

25%-<50% 10

<25% 2
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Estudis de màster 
Matrícula de nou accés: compliment criteris de programació

Màster

Nou accés 

2018-19

Formació del Professorat 154

Nutrició i Metabolisme (I) 63

Enginyeria Computacional i Matemàtica (I) 52

Prevenció de Riscos Laborals 44

Investigació en Ciències de la Infermeria 42

Advocacia 35

Enginyeria Industrial 34

Dret de l'Empresa i de la Contractació 30

Dret Ambiental 29

Psicologia General Sanitària 28

Mecànica de Fluids Computacional (I) 28

Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica 27

Innovació en Enoturisme (WINTOUR) (EM) 25

Ciències del Sistema Nerviós (I) 23

Dret de l'Administració Pública (I) 21

Enginyeria Química 21

Tecnologia Educativa: e-Learning i Gestió del Coneixement (I) 21

Mercats Internacionals 20

(I) Interuniversitari; (EM) Erasmus Mundus

20 o més estudiants de nou accés
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Estudis de màster 
Matrícula de nou accés: compliment criteris de programació

Màster

Nou accés 

2018-19

Tecnologies del Vehicle Elèctric 19

Begudes Fermentades 18

Genètica, Física i Química Forense 18

Direcció d'Empreses 17

Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera/ Segona Llengua 17

Traducció Professional Anglès-Espanyol 17

Envelliment i Salut 16

Innovació en la Intervenció Social i Educativa 16

Emprenedoria i Innovació 15

Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera 15

Nanociència, Materials i Processos: Tecnologia Química de Frontera 15

Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals 

del Creixement i del Desenvolupament (I)
15

(I) Interuniversitari; (EM) Erasmus Mundus

Menys de 20 estudiants de nou accés

Màster

Nou accés 

2018-19

Comunicació Estratègica en la Societat del Risc 13

Antropologia Mèdica i Salut Global (I) 12

Gestió d'Empreses Tecnològiques 12

Anàlisi i Gestió del Territori: Planificació, Governança i Lideratge Territorial (I) 11

Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular 11

Enginyeria Termodinàmica de Fluids (I) 10

Gestió de Destinacions Turístiques 10

Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial 9

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (EM) 7

Arqueologia Clàssica (I) 6

Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social 5

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (I) 5

(I) Interuniversitari; (EM) Erasmus Mundus

Menys de 20 estudiants de nou accés
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Estudis de màster 
Matrícula

 Respecte al curs 2017-18, el

nombre d’estudiants de màster ha

augmentat un 9,2%.

 Aproximadament, 2 de cada 3

estudiants són nous.

 Pel que fa al nombre d’estudiants,

en els darrers cinc anys la URV

ha tingut un creixement interanual

mitjà del 8%.

 Respecte els dos últims cursos, la

taxa de creixement dels

estudiants de nou accés s’ha

duplicat, del 6% al 12%.
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Estudis de màster 
Matrícula: estudiants de màster de les comarques de Tarragona en el 

sistema universitari català
Font: UNEIX
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Estudis de màster 
Matrícula: estudiants de màster de les comarques de Tarragona en el 

SUC presencial segons universitat de destí (excepte URV)
Font: UNEIX
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Estudis de màster 
Matrícula: perfil dels estudiants nous

 Els estudiants internacionals de nou accés representen

gairebé una tercera part sobre el total (31%), amb una

perspectiva creixent (captació de talent internacional).

 Els alumni de grau de la URV que aquest curs fan un

màster a la mateixa universitat han augmentat un 4%

(retenció de talent)

Mitjana d’edat

29 anys

Evolució estudiants internacionals

Origen internacionals (2018-19)

Edat
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Estudis de màster 
Matrícula: estudiants per branca de coneixement i sexe (curs 2018-19)

 Més de 1.300 alumnes estudien màsters a la URV, preferentment de l’àmbit de ciències socials, enginyeries

i ciències de la salut.

 El 53% dels estudiants són dones i predominen en els estudis de ciències de la salut i humanitats, mentre

que la presència dels homes és més accentuada en les enginyeries.
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Estudis de màster 
Titulats
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3. Encàrrec docent
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Encàrrec docent
Indicadors del Pla d’ordenació acadèmica (POA) (curs 2017-18)

Indicador Grau Màster Total

Estudiants 11.228 1.348 12.576

Mitjana d'estudiants per grup 33,7 22,9 31,9

Formació bàsica i obligatòria 13.620 3.012 16.632

Optatives 1.467 904 2.371

TOTAL 15.087 3.916 19.003

Hores de docència segons POA 199.820 34.017 233.837

ESTUDIANTS

CRÈDITS PLANS D'ESTUDIS

CÀRREGA DOCENT
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Encàrrec docent
Càrrega docent segons mida de grup en estudis de grau (curs 2017-18)

 El 41% de la docència en estudis de grau s’imparteix en grups de fins a 20 alumnes i el 55%, de fins a

30 alumnes.

 .
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Encàrrec docent
PDI que imparteix docència i distribució càrrega docent (curs 2017-18)



46

4. Estudis de doctorat
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Estudis de doctorat 
Indicadors d’oferta i matrícula (curs 2017-18)
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Estudis de doctorat 
Matrícula
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Estudis de doctorat 
Matrícula: origen dels estudiants (curs 2017-18)

1.156
ESTUDIANTS

60%
ESTAT ESPANYOL

40%
RESTA DEL MÓN

12%
Resta de l’Estat

35%
Tarragona

13%
Resta 

de Catalunya

12%
Amèrica del Sud

3%
Amèrica del Nord

2%
Àfrica

11%
Unió Europea

2%
Resta 

d’Europa

 Component internacional del doctorat. L’alumnat estranger representa el 40%

sobre el total i prové sobretot de l’Amèrica Llatina, la Unió Europea i Àsia.
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Estudis de doctorat 
Resultats acadèmics

Tesis defensades segons branca. Curs 2017-18 Evolució de les tesis defensades



51

Estudis de doctorat 
Resultats acadèmics

Tesis defensades segons dedicació i durada. Curs 2017-18

 El 82% de les tesis han estat defensades entre 3 anys (33%) i 4 anys (49%).
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5. Beques i ajuts
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Beques i ajuts
Nombre de beques i ajuts segons tipologia (curs 2017-18)

 El 30% dels estudiants de grau i el

13% dels de màster van ser

beneficiaris d’una beca de règim

general durant el curs 2017-18.
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Beques i ajuts
Nombre de beques i ajuts segons tipologia (curs 2017-18)
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Beques i ajuts
Nombre de beques i ajuts segons tipologia (curs 2017-18)
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Beques i ajuts
Evolució de les beques de règim general del MECD

 Al curs 2017-18 de l’import descomptat als beneficiaris de les beques de règim general del MECD en concepte de taxes i matrícula

(6,3 M€), 3,9 M€ els compensa directament el MECD i 2,4 M€ (39%) els aporta la URV a través de fons propis.
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Beques i ajuts
Beques i ajuts als estudiants de la URV. Resum 2017-18
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6. Formació permanent



59

Formació permanent
Oferta i estudiants matriculats

Oferta formativa (nova). Any 2018 Estudiants matriculats. Any 2018 

(dades provisionals a 4/12/2018)
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Formació permanent
Evolució de la matrícula

2018: dades 

provisionals a 

4/12/2018.
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7. Satisfacció i qualitat
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Satisfacció i qualitat
Enquestes d’avaluació del professorat. Curs 2017-18
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Satisfacció i qualitat
Satisfacció dels estudiants. Curs 2017-18
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Satisfacció i qualitat
Acreditació de titulacions. Període 2014-18 (dades acumulades)
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8. Posicionament i resum tancament curs 2017-18
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Posicionament
La URV en el sistema universitari públic de Catalunya (SUPC) Font: UNEIX
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Resum tancament curs 2017-18
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Resum tancament curs 2017-18
Distribució dels estudiants segons campus
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Metodologia i fonts d’informació

 Les dades per elaborar el document s’han extret el 30 d’octubre de 2018. Les d’oferta, demanda i

matrícula de grau i màster es refereixen al curs 2018-19 i les de rendiment acadèmic i titulats, al curs 2017-

18.

 En els estudis de màster no es tenen en compte els màsters interuniversitaris coordinats per altres

universitats que, segons els convenis subscrits, són les encarregades de formalitzar la matrícula. Tampoc s’hi

inclou la preinscripció del màster en Formació del Professorat d’ESO, Batxillerat, FP i Ensenyament

d’Idiomes, perquè la fa l’Oficina d’Accés a la Universitat de forma centralitzada per a totes les universitats.

 Pel que fa al doctorat, es mostren les dades consolidades del curs 2017-18, ja que la matrícula del curs

2018-19 encara està oberta fins al 14 de juny de 2019 i les dades disponibles són parcials.

 Finalment, les dades de formació permanent fan referència a les activitats iniciades durant l’any 2018 que

encara no s’han tancat. La data de referència és el 4 de desembre de 2018.
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Metodologia i fonts d’informació

 La principal font d’informació utilitzada per elaborar l’informe és SINIA, particularment per a les dades

d’accés, matrícula i resultats acadèmics.

 Altres fonts d’informació:

 Servei de Gestió Acadèmica i Oficina Orientació Universitària, per a les beques i ajuts que reben els

estudiants.

 Observatori de l’Ocupació, per a la inserció laboral de les persones titulades.

 Oficina d’Accés a la Universitat, per a les dades de demanda corresponents a la primera assignació de

juny.

 Sistema d’Informació d’Universitats i Recerca de Catalunya (UNEIX), per a l’anàlisi de la mobilitat

geogràfica dels estudiants de Tarragona i el posicionament de la URV en el sistema universitari català.

 Les dades que es presenten en aquest informe es poden consultar, actualitzades diàriament, a través dels

informes disponibles als apartats de “Formació”, “Orientació estudiants” i “Planificació docent” de la “URV en

xifres” (vegeu el detall a la pàgina següent).
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Metodologia i fonts d’informació

 La “URV en xifres” és una eina que la Universitat posa a l’abast de la

comunitat universitària per facilitar l’accés a informació institucional.

Per accedir-hi cal fer-ho prèviament a l’espai intranet seguint el

procediment habitual a través de l’adreça https://intranet.urv.cat.

Des d’aquesta mateixa eina també es facilita l’accés a la informació

publicada a UNEIX (Informació Sistema Universitari-UNEIX).
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Glossari de termes



www.urv.cat


