CATÀLEG D'INDICADORS DE LA UPC
Codi:

DOC‐037

Denominació:

Taxa de graduació

Descripció:

Percentatge d'estudiantat que acaba la titulació en el temps previst en el pla d' estudis o en un any més
en relació amb la seva cohort d'entrada.

CARACTERÍSTIQUES:
Tipologia:
Ràtio
Periodicitat:
Anual
Forma representació: Percentual
Data disponibilitat:
Novembre
Elaboració: Unitat Prisma

Àmbit: Estudi‐Grau
Estudi‐Màster universitari
Estudi‐PreEEES

Nivell anàlisi:

Curs acadèmic
Departament
Titulació
Centres docents

Data extracció: 1 de novembre
Estudiantat que, matriculat el curs n‐1, ha superat els
Criteris
crèdits
pendents per obtenir la titulació entre l'1 de
extracció:
setembre del curs n‐1 i l'1 de novembre del curs n

Font
Prisma
informació:
Paraules clau: Acreditació
Verificació
Titulats
Graduats
Procés:

Planificació estratègica de les UUBB 2011‐2014
Seguiment i Acreditació de les titulacions
Dades estadístiques i de gestió UPC

FORMA DE CÀLCUL
Aquest indicador s’obté del nombre total de l’estudiantat d’una cohort d’entrada "C" que finalitzen els seus estudis en el temps
previst en el pla d’estudis o en un any més dividit entre el nombre d’estudiantat de nou ingrés de la cohort d’entrada “C” i
multiplicat per cent.
Nº d' estudiantat d'una cohort d' entrada " C" que finalitzen els estudis en el temps previst o en un any més
x 100
Nº d' estudiantat de nou ingrés de la cohort d' entrada " C"

Exemple:

Els nous de 1r del 2000‐2001 d'una determinada titulación són: 466, els titulats en el temps previst 2004‐2005 són 22 i
els de temps previst més 1 any del 2005‐2006 són 70 (total: 92)
92
x 100  19,7% taxa de graduació
466

Observacions: Al Marc per a l'impuls de les línies estratègiques de les UB's 2011‐2014 el càlcul d'aquest indicador a nivell de
departaments es realitzarà tenint en compte els resultats obtinguts a la titulació de cada centre on el
departament imparteix docència, ponderant‐los pel nombre de crèdits matriculats a cada titulació.
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