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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 2020-2021, i els resultats acadèmics del curs 2019-2020.

- Tant pels estudis de doctorat, atès que la matrícula del 2020-2021 no es tanca fins a 31 abril, com la formació 

permanent i la mobilitat d’estudiants, les dades corresponen al curs 2019-2020. 

- 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

2018-2019. Les dades de centres adscrits han estat subministrades pels propis centres.

- La data de referència de les dades extretes del DATA pels cursos esmentats anteriorment és el 25 de novembre de

2020.
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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
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Estudiants del curs 2020-2021 segons tipologia d’estudi

CP: Centres Propis; CA: Centres Adscrits. Les dades doctorat, mobilitat i formació permanent són del curs 2019-2020
(X,X%): Variació respecte al curs anterior

659
(prov.)
20-21 



1. Visió global de l’oferta formativa de la Universitat
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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 2020 són provisionals

Font: DATA UdL, SIIU



1. Visió global de l’oferta formativa de la Universitat
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Evolució dels estudiants de grau i màster universitari segons centre. Període 2016-2020

• En el període 2016-2020, la matrícula de 
grau i màster universitari de centres propis 
creix d’un 6,5% i el curs 2020-2021 se situa 
en 9.214 estudiants.

• El centre amb major nombre d’estudiants 
és la Facultat d’Educació, Psicologia i 
Treball Social (FEPTS), que representa el 
26% del total. Després, hi ha la Facultat de 
Dret, Empresa i Turisme (FDET), amb un pes 
del 18%.

• Excepte ETSEA i FEPTS, la resta de centres 
incrementen la xifra d’estudiants en relació 
al curs passat.

9.214
Estudiants de grau i màster 
universitari de centres propis

% sobre el total d’estudiants
Font: DATA UdL



2. Estudis de grau
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2. Estudis de grau
Oferta de titulacions. Curs 2020-2021 (*)

9

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

Origen (%)Via d’accés (%) Nota d’accés (%) Presència de dones (%)
Característiques dels estudiants de nou accés. Curs 2020-2021

 77% accedeixen des de PAU

 68% amb nota compresa entre 7 i 11,99

 55% són de les comarques de Lleida

 60% són dones

Font: DATA UdL
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2. Estudis de grau
Característiques dels estudiants de nou accés. Curs 2020-2021

Estudiants de nou accés a grau de la UdL segons IES. Curs 2018-2019

Estudiant aportats al SUC

Es
tu

di
an

ts
 a

 U
dL

Font: UNEIX

• El gràfic mostra els IES de Catalunya d’on 
provenen els estudiants a la UdL agrupats 
en funció de l’interval d’estudiants aportats 
al Sistema Universitari de Catalunya (SUC) -
eix de les X- i la proporció d’estudiants que 
finalment es matriculen a la Universitat –eix 
de les Y-.

• Per exemple, l’Institut Màrius Torres aporta 
més de 80 estudiants al SUC el curs 2018-
2019, dels quals el 64% van a la UdL. O el 
Pere Vives Vich (Igualada) malgrat que 
també aporta més de 80 estudiants al SUC, 
finalment solament el 24% inicien estudis a 
la UdL.

• En canvi, el Col·legi Mirasan o la Mitjana, 
solament aporten al SUC d’entre 4 i 19 
estudiants, però el 100% i 93% 
respectivament ingressen a la UdL.



2. Estudis de grau
Característiques dels estudiants de nou accés. Curs 2020-2021
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Origen estudiants de Catalunya segons comarca

• Els estudiants de Catalunya que inicien estudis 
de grau a la UdL provenen de la pràctica totalitat 
de les comarques catalanes.

• La principal àrea d’influència de la UdL s’estén 
seguint l’eix que va des de les comarques de la 
plana de Lleida fins l’àrea litoral de Barcelona i 
Tarragona. El pes important de la comarca de 
l’Anoia s’explica per la presència del Campus 
d’Igualada.

• Les comarques que aporten un major nombre 
de nous estudiants a les titulacions de grau de la 
UdL són el Segrià (681), la Noguera (121), l’Anoia 
(120) i el Pla d’Urgell (110).

Font: DATA UdL

Segrià

Noguera

Alt 
Urgell

Garrigues

Urgell Anoia

Segarrra
Pla d’Urgell

Conca de Barberà
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2. Estudis de grau
Característiques dels estudiants de nou accés (Via PAU i Batxillerat). Curs 2020-2021(*) 
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(*) Dades elaborades a partir de la mostra de 1.082 d’estudiants de nou accés matriculats a 5 d’octubre de 2020 

 No treballen en el moment de cursar 2n de 
batxillerat

 El màxim nivell d’estudis dels pares és batxillerat 
o estudis de formació professional, i estudis 
superiors

 El 54% són la 1a generació que accedeix a 
estudis universitaris

 Escullen la titulació per l’ “interès en el contingut 
dels estudis”, responent a l’ “iniciativa pròpia i la 
vocació”.

Font: DATA UdL i fitxers assignats a UdL



(*) Dades elaborades a partir de la mostra de 1.082 d’estudiants de nou accés matriculats a 5 d’octubre de 2020 

2. Estudis de grau
Característiques dels estudiants de nou accés (Via PAU i Batxillerat). Curs 2020-2021 
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IES de Catalunya amb major 
aportació d’estudiants (*)

54%(*) Aporten el 54% del total (924 estudiants d’IES de Catalunya) Font: DATA UdL i 
fitxers assignats a UdL



2. Estudis de grau
Característiques dels estudiants de nou accés (Via PAU i Batxillerat). Curs 2020-2021 
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Matèria específica 1 avaluada a les PAU i qualificació obtinguda

Mitjana PAU 2020(*) 

6,09 6,13 5,99 6,62 7,03 6,09 6,56 6,87

Font: Estadístiques PAU 2020. Oficina d’Accés a 
la Universitat/DATA UdL i fitxers assignats a UdL

(*) Dades elaborades a partir de la mostra de 1.082 d’estudiants de nou accés matriculats a 5 d’octubre de 2020 



2. Estudis de grau
Característiques dels estudiants de nou accés (Via PAU i CFGS). Curs 2020-2021(*) 
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(*) Dades elaborades a partir de la mostra de 257 d’estudiants de nou accés matriculats a 5 d’octubre de 2020 

 Han cursat preferentment “Educació infantil”, “Integració social” 
i “Administració i finances”

 El 35 % treballa 15 hores o més a la setmana

 El màxim nivell d’estudis dels pares és batxillerat o estudis de 
formació professional, i EGB/1r FP 1r grau

 El 77% són la 1a generació que accedeix a estudis universitaris

 Escullen la titulació per l’ “iniciativa pròpia i la vocació”, 
responent a l’ “iniciativa pròpia i la vocació”

Treballa?
Màxim nivell d’estudis dels pares

Orientació en elecció d’estudis

Criteris de selecció d’estudis

Font: DATA UdL i fitxers assignats a UdL



2. Estudis de grau
Estudiants per estudi del Campus d’Igualada. Curs 2020-2021
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6 Graus

205 Places

Oferta Estudiants matriculats

182 Accés preinscripció

474 Estudiants  (   27,4%)

34% Comarca de l’Anoia

58% Dones

(   58%)

Resultats acadèmics (Curs 2019-20)

54 Graduats

100% En temps previst (T) i T+1

91% Crèdits aprovats

Titulats

Font: DATA



2. Estudis de grau
Estudiants de les comarques de Lleida al Sistema Universitari Públic de l’Estat

19Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX i SIIU

Estudiants de nou accés a universitats de l’Estat. Curs 2018-2019

2.614

• El curs 2018-2019, 2.614 estudiants de les 
comarques de Lleida inicien estudis de grau a les 
universitats de l’Estat Espanyol 

• La majoria (96,6%) van a universitats de Catalunya 
mentre que la resta (88 estudiants) van a centres 
universitaris d’altres comunitats autònomes

• D’aquest total, el 46% (+2% respecte al curs 2017-
18) els capta la UdL a través de la seva oferta de 
graus

• La Universidad de Zaragoza (18 estudiants), 
Universidad de Navarra (10) i la Universidad
Complutense de Madrid (5) 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
1.206

SUC(sense UdL)
1.320

Resta 
Universitats Estat

88



2. Estudis de grau
Estudiants de les comarques de Lleida al Sistema Universitari de Catalunya. Curs 2018-2019
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2.526
Estudiants de Lleida inicien 

estudis de grau en universitats 
de Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

• El 48% (+2% respecte al 2017-2018) escullen graus de la UdL, 
seguit dels de la UOC (14,5%) i la UB (9,9%), que redueixen 
lleugerament la captació d’estudiants de Lleida, amb -0,5 i -0,9, 
respectivament. Solament el 19% van a universitats privades



2. Estudis de grau
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Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

Estudis de grau amb més estudiants de nou accés (>= 10). Curs 2018-2019

Estudiants de les comarques de Lleida al Sistema Universitari de Catalunya. Curs 2018-2019

• Els estudis de grau que comencen els 
estudiants de la província de Lleida en altres 
universitats són de l’àmbit de Ciències Socials i 
Jurídiques amb un pes destacat de titulacions 
orientades al món digital

• Els 5 primers graus amb més estudiants de 
Lleida –sense comptar la UdL- són estudis de la 
UOC, que concentren 234 estudiants (18% del 
total dels que van a altres universitats)  

• Destaca el grau de Psicologia (72), Enginyeria 
Informàtica (51), ADE i Dret (43)

• Aquests graus també s’ofereixen a la UdL i, 
excepte Dret (99,1%), cobreixen tota l’oferta de 
places per al curs 2020-21

• La resta de graus de la UOC no s’ofereixen a la 
UdL.



2. Estudis de grau
Estudiants de l’Anoia al Sistema Universitari de Catalunya. Curs 2018-2019
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730
Estudiants de l’Anoia inicien 

estudis de grau en universitats 
de Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

Estudis de grau amb 
més estudiants de nou 

accés (>= 10)

Estudiants de 
l’Anoia segons 

universitat de destí

• El 19% (+8% respecte al 
2017-2018) escullen 
graus de la UdL

• No obstant, és la UB 
(20,3%) la que en capta 
la major part



2. Estudis de grau
Resultats acadèmics. Curs 2019-2020
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Fórmula: Quocient entre els crèdits ordinaris superats i el 
total de crèdits ordinaris
Font: DATA

• En relació al curs 2018-2019, 
hi ha un creixement dels 
crèdits aprovats globalment 
així com arreu dels centres, 
excepte la Facultat de 
Lletres

Evolució de la taxa de rendiment



2. Estudis de grau
Resultats acadèmics. Curs 2019-2020
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Fórmula: Quocient entre els estudiants que es matriculen 
per primera vegada d’un grau el curs 2019-20 i el curs 
2020-2021 no s’hi tornen a matricular, i els estudiants que 
es matriculen per primera vegada d’un grau el curs 2019-20 

Font: DATA

Grau destí de l’abandonament a 1r curs per centre

• El 81,6% dels estudiants que abandonen el 1r curs, 
continuen estudis en altres universitats o abandonen el 
SUC 



2. Estudis de grau
Resultats acadèmics: Seguiment dels estudiants que abandonen 
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• En aquesta secció s’analitza la situació dels estudiants de grau que abandonen els estudis de grau de la Universitat de Lleida en 
dos moments concrets: 

 Després del 1r any d’haver iniciat els seus estudis

 Fins al curs T+1, sent T la durada de l’estudi inicial. Les dades analitzades corresponen a graus de durada = 4 anys. Permet 
fer el seguiment de la trajectòria dels estudiants en el Sistema Universitari de Catalunya des de que es matricula per 
primesa vegada d’un grau fins al curs T+1.

• Les dades utilitzades s’extreuen del sistema d’informació UNEIX de la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR)

Esquema de l’anàlisi de 
l’abandonament 1r any



2. Estudis de grau
A) Estat dels estudiants que abandonen el 1r any. Curs 2017-2018
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Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

Abandonaments 1r any de la UdL segons branca de coneixement

Abandonaments 1r any 
de la UdL. 

Període 2015-16 a 2017-18

298

200

79

544

733

1.854

estudiants

Biotecnologia; Ciència i 
Tecnologia dels Aliments



Després d’abandonar, 107 estudiants del SUC 
reingressen a graus de la UdL, dels quals 57 han 
abandonat graus de la pròpia Universitat

2. Estudis de grau
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Abandonaments 1r any de la UdL i del SUC segons universitat de reingrés

A) Estat dels estudiants que abandonen el 1r any. Curs 2017-2018

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX



2. Estudis de grau
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Situació dels estudiants de la cohort 2014 en estudis de la UdL de 4 anys el curs 2018-2019 (1.365 estudiants)

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

B) Evolució de la cohort 2014 de la UdL al SUC. Situació el curs 2018-2019

Estat de la cohort 2014 
transcorregut T+1 segons 

universitat del SUC



2. Estudis de grau
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B) Evolució de la cohort 2014 de la UdL al SUC. Situació el curs 2018-2019

Trajectòria dels estudiants de graus de 4 anys segons universitat (UdL vs. Resta SUC) i estudis realitzats (grau inicial = final)

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

 88% dels estudiants de la cohort 2010 continuen 
estudis a UdL, dels quals el 62% es titulen del 
grau inicialment matriculat 

 Solament el 6% continua estudis en altres 
universitats del SUC, amb un baix índex de 
graduació (8%)



2. Estudis de grau
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Trajectòria dels estudiants segons branca de coneixement dels estudis realitzats

B) Evolució de la cohort 2014 de la UdL al SUC. Situació el curs 2018-2019

Branca

Inicien estudi a UdL i canvien a 
universitat del SUC (80 estudiants)

% estudiants que 
canvien de branca entre 

2014 i 2018

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

Estudis més escollits
• ADE (14)
• Dret (10)
• Educació Social (8)
• Enginyeria Informàtica (6)
• Psicologia (6)

Els estudiants de grau de la branca d’arts i 
humanitats, ciències, salut i enginyeria i arquitectura, 
quan deixen la UdL, tendeixen a canviar de branca i, 
per tant, d’estudi. Preferentment, comencen graus de 
la branca de ciències socials i jurídiques oferts per 
altres universitats de Catalunya



2. Estudis de grau
Estudiants titulats. Període 2015-2019

31

Dones titulades per centre. Curs 2019-2020

63%

UdL

Font: DATA UdL



3. Estudis de màster universitari
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3. Estudis de màster universitari
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Oferta de titulacions

(a) Investigació Biomèdica

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



3. Estudis de màster universitari
Estudiants de nou accés. Curs 2020-2021

34

Nou accés 
segons  centre

Cobertura 
de places

Font: DATA UdL



3. Estudis de màster universitari
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Característiques dels estudiants de nou accés. Curs 2020-2021

Presència de dones (%)Origen (%)

 42% són de les comarques de Lleida i el 50% de la 
resta Catalunya i l’Estat. Solament el 8% són 
estrangers

 56% són dones

Font: DATA UdL



3. Estudis de màster universitari
Característiques dels estudiants de nou accés. Curs 2020-2021
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Origen estudiants de Catalunya segons comarca

• Els estudiants de Catalunya que inicien estudis de 
màster universitari a la UdL provenen de 39 
comarques diferents. 

• No obstant, es palesa una gran diferència entre 
comarques i, més concretament entre el Segrià 
(146 de 376 estudiants de Catalunya) i la resta de 
comarques, incloent-hi les de la província de 
Lleida.

• Es dóna el cas què  accedeix un major nombre 
d’estudiants del Barcelonès (26) que comarques 
com la Noguera i l’Urgell (19) o el Pla d’Urgell 
(17). 

• El pes de l’Anoia en la matricula de màsters (12 
estudiants, 18% del total) és més baix en 
comparació amb el seu pes als graus (120 
estudiants, 8% del total). 

Font: DATA UdL

Segrià

Noguera

AnoiaUrgell
Pla d’Urgell Vallès 

Occidental

Barcelonès



3. Estudis de màster universitari
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Estudiants matriculats per centre. Període 2016-2020

862
Estudiants de màster 

universitari de centres propis

Font: DATA UdL



Estudiants de les comarques de Lleida al Sistema Universitari Públic de l’Estat

38Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX i SIIU

Estudiants de nou accés a universitats de l’Estat. Curs 2018-2019

821

• El curs 2018-2019, 821 (-29 respecte al curs 2017-2018) 
estudiants de les comarques de Lleida inicien estudis 
de màster universitari a les universitats de l’Estat 
Espanyol. 

• La majoria (88%) van a universitats de Catalunya 
mentre que la resta (95 estudiants) van a centres 
universitaris d’altres comunitats autònomes. D’aquest 
total, el 28% són captats per la UdL.

• La Universidad Antonio Nebrija (12 estudiants), 
Universidad Alfonso X El Sabio (10) i la Universidad de 
Zaragoza (7) són els universitats de fora Catalunya 
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
230

SUC(sense UdL)
496

Resta 
Universitats Estat

95

3. Estudis de màster universitari



3. Estudis de màster universitari
Estudiants de les comarques de Lleida al Sistema Universitari de Catalunya Públic. Curs 2018-2019

39

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

726
Estudiants de les comarques de Lleida 
inicien estudis de màster universitari en 

universitats de Catalunya

• El 31,7% (+1,2% respecte al 2017-2018) escullen graus de la UdL, 
seguit dels de la UOC (26,4%) i la UB (12,3%). Solament el 6,2% 
van a universitats privades



3. Estudis de màster universitari
Estudiants de les comarques de Lleida al Sistema Universitari de Catalunya Públic
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• Dels màsters universitaris que 
comença la població de les 
comarques de Lleida fora de la 
UdL, solament 9 tenen 10 o 
més estudiants. D’aquestes, 
més de la meitat,  són 
titulacions ofertes per la UOC 

• 6 d’aquests màsters també són 
oferts per la UdL el curs 2020-
2021 i cobreixen l’oferta de 
places, excepte el d’ Enginyeria 
Industrial (75%) i Advocacia 
(86%).

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

Estudis de màster universitari  amb més  estudiants de nou accés (>= 10). Curs 2018-2019



3. Estudis de màster universitari
Estudiants de l’Anoia al Sistema Universitari de Catalunya Públic. Curs 2018-2019
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Evolució estudiants de nou accés. 
Període 2016-2018

137
Estudiants inicien estudis de màster 

universitari en universitats de Catalunya

Estudis de màster amb més estudiants de nou accés (>= 5). Curs 2018-2019

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

Estudiants de l’Anoia segons 
universitat de destí



3. Estudis de màster universitari
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Resultats acadèmics. Curs 2019-2020

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

Font: DATA UdL



3. Estudis de màster universitari
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Estudiants titulats. Període 2015-2019

Dones titulades per centre. Curs 2019-20

57%

UdL

Font: DATA UdL



4. Estudis de doctorat
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4. Estudis de doctorat
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Oferta de titulacions per àmbit del coneixement

Enginyeria i 

Arquitectura

4

C.Socials i 

Jurídiques

3

C.Salut

3

Arts i 

Humanitats

2

Ciències

2

14
Doctorats
(9 Impartits)

(*): 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



4. Estudis de doctorat
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Estudiants de programa de doctorat. Període 2014-2019

EstudiantsEstudiants de nou accés (*)

% 
estrangers

12,1
11,9

11,9

13,1

13,3

Font: DATA UdL

4%

9%

56%
Estudiants 

de doctorat 
dones



4. Estudis de doctorat
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Tesis defensades. Curs 2019-2020

Font: DATA UdL

Evolució tesis defensades. Període 2015-2019

72 Tesis defensades

36% amb Menció internacional

50% tesis defensades per dones

Tesis defensades segons 
dedicació estudiant

Temps 
complet

37

Temps 
parcial

35



5. Mobilitat d’estudiants
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5. Mobilitat d’estudiants
Estudiants de programes de mobilitat

49

Mobilitat sortint per programa Mobilitat entrant per programa

Estudiants de mobilitat. Període 2015-2019

• El curs 2019-2020, els estudiants que participen en 
programes de mobilitat pateixen un descens significatiu 
del 15,7% (sortint) i del 9,7% (entrant) respecte el curs 
anterior.

• Sense dubte el descens registrat és conseqüència de l’inici 
de la pandèmia del coronavirus a partir del març del 2020, 
que implica restriccions a la mobilitat internacional de la 
ciutadania de tots els països.



5. Mobilitat d’estudiants
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Estudiants de programes de mobilitat

Desconegut 1

Origen i destinació estudiants 

• Els centres universitaris de països 
de la UE són els que acullen un 
major nombre d’estudiants de la 
UdL. 51 estudiants fan estades a 
centres de l’Estat i 198 a 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 (140); juntament amb els 
provinents d’universitats de 
l’Amèrica Llatina (130).



6. Formació permanent
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58%

6. Formació permanent
Estudiants matriculats segons tipologia d’oferta. Període 2015-2019
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% sobre el total d’estudiants
Font: Centre de Formació Permanent

19,8%



7. Centres Adscrits
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7. Centres Adscrits
Estudiants de grau i màster. Curs 2020-21 vs. 2019-20

54

910
Estudiants de 

centres adscrits

Font: Dades subministrades pels centres propis a UNEIX



8. Posicionament al Sistema Universitari Espanyol (SUE)
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8. Posicionament al Sistema Universitari Espanyol (SUE)

56Font: Elaboració pròpia a partir dades del SIIU

Evolució d’estudiants per tipologia d’universitat (1992=100) 

98 88

142

210

508

• En el període 1992-2017, es 
palesa que les universitats 
privades i les “no presencials” són 
les que més augmenten la xifra 
d’estudiants de grau en 
detriment del sistema públic i els 
centres presencials, que 
disminueixen.

• Les universitats privades han 
multiplicat per cinc la xifra 
d’estudiants de 1992 mentre que 
les “no presencials” els han 
doblat.

• En aquest context, la Universitat 
de Lleida segueix la tendència 
d’aquests últims i també perd 
estudiants en relació als de l’any 
1992. És a dir, els 100 estudiants 
de l’any 1992 ara són 98.

Estudiants de grau (i pregrau) segons tipologia d’universitat. Període 1992-2018

96 84



8. Posicionament al Sistema Universitari Espanyol (SUE)
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Universitat de Lleida en relació a les universitats públiques-presencials. Curs 2018-2019
Universitats segons estudiants de Centres Propis i Adscrits

41a 38a 39aLloc
Respecte 

17-18
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Posició Universitat de Lleida en relació a les universitats públiques-presencials. Curs 2018-2019

Font: Elaboració pròpia a partir dades del SIIU

15 primeres universitats segons rendiment acadèmic d’estudis de Grau de Centres Propis i Adscrits

8. La Universitat de Lleida en el Sistema Universitari Espanyol (SUE)

Abandonament calculat sobre la cohort 2015-2016

7a 9a 17aLloc
Respecte 

17-18
Respecte 

cohort 14-15



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 2014-2018

60

7.496 8.127

Variació 18-19 vs 14-15

8,4%

-2,5%

6,7%

2,1%

9,9%

-0,3%

-4,2%

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

• La UdL, amb 8.127 estudiants, el curs 2018-19, 
representa el 6,4% del total d’estudiants de grau 
de les universitats públiques de Catalunya.

• En el període 2014-2018, la Universitat de Lleida 
augmenta un 8,4% la matrícula de grau, tan sols 
superada per la UPC (9,9%), mentre que el SUCP 
solament creix el 1% (passa dels 125.403 
estudiants, el curs 2014-15, als 126.668, el 2018-
19).

• La UB (-4,2%), la UAB (-0,3%) i la UdG (-2,5%) són 
les universitats que perden estudiants de grau en 
el període considerat. Aquesta disminució, 
posteriorment, també es reprodueix en el pes de 
la seva matrícula de grau en el SUCP.

Estudiants de grau de centres propis



9. Posicionament al Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)
Evolució dels estudiants de màster universitari segons universitat del SUPC. Període 2014-2018

61

727 928

27,6%

23,5%

20,4%

34,8%

47,8%

27,7%

12,5%

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

• El curs 2018-2019, la UdL, agrupa el 5,2% (928 
estudiants) del SUCP (17.747). 

• En el període 2014-2018, la Universitat de Lleida, 
incrementa la xifra d’estudiants de màster universitari 
d’un 27,6%. 

• No obstant, aquest augment no es tradueix en la 
millora del seu pes en el SUCP (5,2% el curs 2108-19). 
Això es deu a què la resta d’universitats també 
creixen i, a més, algunes com la UPC (47,8%) o la 
URV (34,8%) ho fan més intensivament que la UdL. 

• La UB té la variació més baixa (12,5%) i això 
repercuteix en un descens del seu pes en la matrícula 
de màster del SUCP.

Variació 18-19 vs 14-15

Estudiants de màster universitari de centres propis



9. Posicionament al Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)
Evolució dels estudiants de doctorat segons universitat del SUPC. Període 2014-2018

62

433 643

48,5%

-1,7%

13,3%

5,7%

5,4%

19%

-2,8%

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

• El curs 2018-2019, la UdL, representa el 4% (643 
estudiants) del SUCP (16.135), recolzat amb un 
creixement de la matrícula del 48,5%.

• 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.

• En el període 2014-2018, a banda del creixement de la 
UdL,  destaca el de la UAB (19%), que li permet 
millorar el seu pes relatiu (30,1%), i equiparar-se al de 
la UB (31,3%).

• La UB esdevé la universitat (-2,8%) que més redueix la 
xifra de doctorands, juntament amb la UdG (-1,7%).

Estudiants de doctorat

Variació 18-19 vs 14-15



9. Posicionament al Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)
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Estructura de la matrícula per nivells d’educació segons universitat. Curs 2018-2019

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

Proporció d’estudiants de Grau-Màster Universitari-Doctorat de centres propis

• El curs 2018-2019, la UdL (83,8%), juntament 
amb la UdG (85,3%) són les universitats 
públiques amb una estructura de matrícula 
més recolzada en el grau. Tot seguit es 
troben la UPF (80,6) i la URV (80,5%)  

• Per sota de la mitjana del SUCP (78,9%), hi ha 
la UAB (76,8%) i la UPC (75,2%), on el nivell 
del postgrau (màster+doctorat) adquireix més 
rellevància (8,8%+14,4% i 16,8%+8%), 
respectivament.

• A la UdL, els estudis de postgrau acumulen el 
16,2% de la matrícula. Solament hi ha per sota 
la UdG (14,7%).

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX

Proporció d’estudiants de Grau-Màster Universitari-Doctorat de centres propis



9. Posicionament al Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)
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Estudis de grau de Centres Propis. Curs 2018-19 Estudis de màster universitari de Centres Propis. Curs 2018-19

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX



9. Posicionament al Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC)
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Estudis de grau de Centres Adscrits. Curs 2018-19 Estudis de màster universitari de Centres Adscrits. Curs 2018-19

Font: Elaboració pròpia a partir dades d’UNEIX



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

• Durada tesis: En el cas de les tesis defensades, el temps en anys, des de la data de la 1a matricula en el programa de doctorat fins al dipòsit de la tesis

• 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.

• Nou accés Preinscripció: 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 els trasllats, a excepció dels que

procedeixen de preinscripció, 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.

67



• 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.

• 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.
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