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L’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els seus objectius

de desenvolupament sostenible (ODS) són el marc de

referència en què s’inscriu l’acció política de l’equip de

govern de la URV. Per aquest motiu, hem alineat el nostre

pla d’acció i les actuacions que se’n deriven amb aquests

objectius plantejats per afrontar els reptes globals de la

societat, des de la lluita contra la pobresa al canvi climàtic,

l’educació, la millora de la salut o la igualtat de gènere.

En aquest marc, hem plantejat una nova sèrie de documents

temàtics de rendició de comptes que es presentaran al

Consell de Govern durant aquest curs amb la voluntat

d’acostar a tothom la gestió universitària, i per això es

publicaran al Portal de transparència de la web de la URV.

El segon document d’aquest curs és l’Informe sobre

docència, que recull el principals resultats de l’acció

formativa de la URV prenent com a referencia l’actual curs

acadèmic 2019-20.

Així, mitjançant una mostra representativa d’estadístiques i

indicadors, l’informe analitza la demanda, la matrícula i els

resultats acadèmics de grau, màster, doctorat i formació

permanent.

També inclou un seguit d’indicadors relatius a l’encàrrec

docent, les beques i ajuts a l’estudi que tenen a l’abast els

estudiants i el posicionament de la URV en el sistema

universitari públic de Catalunya. Finalment, hem incorporat

un annex sobre l’abandonament d’estudis de grau

Maria José Figueras
Rectora

Presentació
Docència

Les dades per elaborar el document s’han extret el 6 de

novembre de 2019.

Les d’oferta, demanda i matrícula de grau i màster es

refereixen al curs 2019-20 i les de rendiment acadèmic i

titulats, al curs 2018-19. Pel que fa al doctorat, es

mostren dades consolidades del curs 2018-19, ja que la

matrícula del curs 2019-20 encara està oberta fins al 15

de juny de 2020.

Finalment, les dades de formació permanent fan

referència a les activitats iniciades durant l’any 2019 que

encara no s’han tancat. La data de referència és el 2 de

desembre de 2019.
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1. Estudis de grau

Docència
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1. Estudis de grau
Oferta (centres propis i adscrits). Curs 2019-20

Docència

Font: SINIA
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1. Estudis de grau
Demanda en 1a opció (centres propis i adscrits)

Docència

 Al curs 2019-20, 3.680 persones volen començar estudis de grau a la URV (incloent-hi centres propis i

centres adscrits), pràcticament les mateixes que al curs anterior.

 Novament, els graus més demanats són els de l’àmbit de ciències de la salut, que explica també la

diferència entre la demanda en 1a opció i el nou accés.

Estudis més sol·licitats en 1a opció. Curs 2019-20

Font: Oficina d’Accés a la Universitat / SINIA
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1. Estudis de grau
Resum

Docència

Font: Oficina d’Accés a la Universitat / SINIA
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1. Estudis de grau
Matrícula de nou accés

Docència

 Manteniment del nombre

d’estudiants de nou accés

respecte als del curs 2018-

19.

Font: SINIA
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1. Estudis de grau
Matrícula de nou accés i places ofertes. Curs 2019-20 (1 de 2)

Docència

Font: SINIA
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Docència

Font: SINIA

1. Estudis de grau
Matrícula de nou accés i places ofertes. Curs 2019-20 (2 de 2)
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1. Estudis de grau
Matrícula de nou accés: compliment dels criteris de programació

Docència

No s’hi inclouen les dobles titulacions.

Font: SINIA
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1. Estudis de grau
Matrícula de nou accés: compliment dels criteris de programació

Docència

No s’hi inclouen les dobles titulacions.

Font: SINIA

Oferta de places de nou 

accés per a cada grau: 35

Oferta de places de nou accés: 35

Oferta de places de nou accés: 30
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1. Estudis de grau
Matrícula de nou accés: via d’accés 2019-20

Docència

 3.140 persones han iniciat estudis

de grau a la URV al curs 2019-20,

la majoria després de fer les PAU

(64%) o bé cicles formatius de

grau superior (17%).

 En relació amb el curs 2018-19,

l’aportació de les diferents vies

d’accés s’ha mantingut estable.

Font: SINIA
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1. Estudis de grau
Matrícula de nou accés: origen dels estudiants 2019-20

Docència

 Dues terceres parts dels estudiants de nou accés són de Tarragona, un 16% 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, principalment del Marroc, Romania,

Colòmbia, Andorra i Itàlia.

Font: SINIA
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1. Estudis de grau
Matrícula

Docència

 Lleuger increment del nombre

d’estudiants de grau (+0,8%) respecte

als del curs 2018-19.

Font: SINIA
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1. Estudis de grau
Matrícula: estudiants per branca de coneixement i sexe. Curs 2019-20

Docència

 Més d’11.400 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 d’homes és més accentuada en les enginyeries.

Font: SINIA
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1. Estudis de grau
Evolució de la taxa de rendiment per branca de coneixement

Docència

Font: SINIA
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1. Estudis de grau
Evolució de la taxa de repetició per branca de coneixement

Docència

Font: SINIA
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1. Estudis de grau
Titulats segons durada dels estudis

Docència

 Al curs 2018-19, un total de 1.928 estudiants han acabat els estudis de grau. El 80% de les persones

titulades ho han fet en el temps previst a la normativa o en un any més.

Font: SINIA
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2. Estudis de màster

Docència
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2. Estudis de màster
Oferta. Curs 2019-20

Docència

Font: SINIA
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2. Estudis de màster
Procés de preinscripció. Curs 2019-20

Docència

 Respecte al curs 2018-19, la

demanda per estudiar un màster a la

URV ha augmentat un 4% i els

estudiants de nou accés, un 11%.

 La ràtio d’admissions a màster

(estudiants admesos respecte els

preinscrits) és del 64%.

Font: SINIA
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1. Estudis de màster
Matrícula de nou accés i places ofertes. Curs 2019-20 (1 de 2)

Docència

Font: SINIA

En els estudis de màster no s’hi inclouen els

màsters interuniversitaris coordinats per

altres universitats que, segons els convenis

subscrits, són les encarregades de

formalitzar la matrícula.
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1. Estudis de màster
Matrícula de nou accés i places ofertes. Curs 2019-20 (2 de 2)

Docència

Font: SINIA

En els estudis de màster no s’hi inclouen els

màsters interuniversitaris coordinats per

altres universitats que, segons els convenis

subscrits, són les encarregades de

formalitzar la matrícula.
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1. Estudis de màster
Matrícula de nou accés: compliment dels criteris de programació

Docència

Font: SINIA
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1. Estudis de màster
Matrícula de nou accés: compliment dels criteris de programació

Docència

Font: SINIA
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2. Estudis de màster
Matrícula

Docència

+11%

+8%

 Respecte al curs 2018-19, el nombre total

d’estudiants de màster ha augmentat un

8%, mentre que els estudiants de nou

accés ho han fet un 11%.

 En els darrers cinc cursos la matrícula de

màster ha tingut un creixement interanual

mitjà del 7%.

Font: SINIA
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2. Estudis de màster
Matrícula: perfil dels estudiants nous

Docència

 Els estudiants internacionals de nou accés

representen gairebé una tercera part sobre el total,

amb una tendència creixent.

 Els alumni de grau de la URV que aquest curs

continuen amb el màster (367) han augmentat un

12% respecte al curs anterior (329).

Evolució dels estudiants internacionals (%) Edat

 Tendència a endarrerir l’edat en què els

estudiants inicien el màster.

Font: SINIA
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2. Estudis de màster
Matrícula: estudiants per branca de coneixement i sexe. Curs 2019-20

Docència

 Gairebé 1.600 alumnes estudien màsters a la URV, preferentment de l’àmbit de ciències socials,

enginyeries i ciències de la salut.

 El 52% dels estudiants són dones i predominen en els estudis de ciències de la salut i humanitats,

mentre que la presència d’homes és més accentuada en les enginyeries.

Font: SINIA

Global Sense màsters 

professionalitzadors (*)

(*) Advocacia, Enginyeria Industrial, Formació 

del Professorat i Psicologia General Sanitària.
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2. Estudis de màster
Titulats

Docència

 Al curs 2018-19, un total de 851 estudiants han acabat els estudis de màster, un 13% més que al curs

anterior. El 95% de les persones titulades ho han fet en el temps previst a la normativa o en un any més.

+13%

Font: SINIA
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3. Qualitat

Docència
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3. Qualitat
Acreditació de titulacions. Període 2014-19 (dades acumulades)

Docència

 Al curs 2018-19, tres màsters han renovat l’acreditació, un dels quals ha renovat la valoració d’acreditat amb

excel·lència.

Font: Oficina de Programació i Qualitat
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4. Encàrrec docent

Docència
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4. Encàrrec docent
Indicadors del Pla d’ordenació acadèmica (POA). Curs 2018-19

Docència

Font: SINIA
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4. Encàrrec docent
Càrrega docent segons mida de grup en estudis de grau. Curs 2018-19

Docència

 El 40% de la docència en estudis de grau s’imparteix en grups de fins a 20 alumnes i el 55%, de fins a

30 alumnes.

Font: SINIA
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4. Encàrrec docent
PDI que imparteix docència i distribució càrrega docent. Curs 2018-19

Docència

Font: SINIA
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5. Estudis de doctorat

Docència
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5. Estudis de doctorat
Indicadors d’oferta i matrícula. Curs 2018-19

Docència

Font: SINIA
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5. Estudis de doctorat
Matrícula

Docència

Font: SINIA

Països amb 10 o més estudiants:

Itàlia, Xina, Colòmbia, Equador,

Iran, Xile, Mèxic, Brasil, Índia ,

Portugal, Veneçuela, França,

Turquia.
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5. Estudis de doctorat
Resultats acadèmics

Docència

Font: SINIA

Evolució de les tesis defensadesTesis defensades segons branca. Curs 2018-19

 Des del curs 2015-16, a la URV s’han defensat

13 tesis en el marc del Pla de doctorats

industrials.
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5. Estudis de doctorat
Resultats acadèmics

Docència

 El 85% de les tesis del curs 2018-19 han estat defensades entre 3 anys (13%) i 4 anys (72%).

Tesis defensades segons dedicació i durada. Curs 2018-19

Font: SINIA
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6. Beques i ajuts als estudiants

Docència
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6. Beques i ajuts
Nombre de beques i ajuts a l’estudi segons tipologia. Curs 2018-19

Font: Oficina de l’Estudiant / Servei de Gestió Acadèmica

Docència

 El 31% dels estudiants de grau i el

14% dels de màster van ser

beneficiaris d’una beca de règim

general durant el curs 2018-19.
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6. Beques i ajuts
Nombre de beques i ajuts a l’estudi segons tipologia. Curs 2018-19

Font: Oficina de l’Estudiant / Servei de Gestió Acadèmica

Docència
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6. Beques i ajuts
Nombre de beques i ajuts a l’estudi segons tipologia. Curs 2018-19

Font: Oficina de l’Estudiant / Servei de Gestió Acadèmica

Docència
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6. Beques i ajuts
Evolució de les beques de règim general del MEFP

 Al curs 2018-19 de l’import descomptat als beneficiaris de les beques de règim general del Ministeri

d’Educació i Formació Professional (MEFP) en concepte de taxes i matrícula (6,6 M€), 4,1 M€ els

compensa directament el MEFP i 2,5 M€ (39%) els aporta la URV a través de fons propis.

Font: Oficina de l’Estudiant / Servei de Gestió Acadèmica

Docència
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7. Formació permanent

Docència
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7. Formació permanent
Oferta i estudiants matriculats

Font: Centre de Formació Permanent

Docència

Oferta formativa (nova). Any 2019

Estudiants matriculats. Any 2019 

(dades provisionals a 2/12/2019)
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7. Formació permanent
Evolució de la matrícula

Font: Centre de Formació Permanent

Docència

2019: dades 

provisionals 

a 2/12/2019.
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8. Posicionament

Docència
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8. Posicionament
La URV en el sistema universitari públic de Catalunya (SUPC)

Docència

Font: UNEIX
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Docència

Evolució de la matrícula en estudis de grau (% de cada universitat sobre el total)

Font: UNEIX

8. Posicionament
La URV en el sistema universitari públic de Catalunya (SUPC)
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Docència

Evolució de la matrícula en estudis de màster (% de cada universitat sobre el total)

Font: UNEIX

8. Posicionament
La URV en el sistema universitari públic de Catalunya (SUPC)
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Docència

Evolució de la matrícula en estudis de doctorat (% de cada universitat sobre el total)

Font: UNEIX

8. Posicionament
La URV en el sistema universitari públic de Catalunya (SUPC)
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