CATÀLEG D'INDICADORS DE LA UPC
Codi:

DOC-040

Denominació:

Taxa d'abandonament

Descripció:

Relació percentual entre el nombre total d'estudiantat d'una cohort de nou ingrés que haurien d'haver
acabat el curs anterior i que no s'han matriculat ni titulat, ni en aquest curs ni en l'anterior.

CARACTERÍSTIQUES:
Periodicitat:
Anual
Forma representació: Percentual
Data disponibilitat:
Desembre
Elaboració: GPAQ

Data extracció: Novembre
Estudiantat que ha matriculat algun crèdit a qualsevol
Criteris
extracció: estudi de la UPC durant el curs acadèmic de referència
Font
Prisma
informació:

Abast: Titulacions de cicle
Titulacions de grau
Titulacions de màster
Nivell anàlisi:

Paraules clau: Abandonament
Matrícula
Verificació

Centres docents
Titulació
Curs acadèmic
Matriculats

FORMA DE CÀLCUL
Aquest indicador s’obté de la divisió del nombre d’estudiants d'una cohort de nou ingrés que haurein d'aber acabat el curs anterior
i no s'han matriculat en els dos últims cursos (x y x-1) entre el nombre d’alumnes de nou ingrés en el curs (x-1-n), sent x= (el curs
acadèmic avaluat) i n=els anys de duració del pla d’estudis, multiplicat per cent.
Nº d' estudiantat no matriculat en els dos últims cursos " x" i " x - 1"

x 100

Nº d' estudiantat de nou ingrés matriculat en el curs " x - 1 - n"

Exemple:

"El curs 2014-2015 una titulació de 240 crèdits va tenir una entrada de 124 estudiants. Aquests haurien d’haver acabat
el curs 2017-2018, ja que té una durada de 4 anys. Per tant s’han comptabilitzat com a abandonaments aquells que
encara no s’han titulat i que no s’han matriculat ni el 2017-2018 ni el 2018-2019.
22
x100 = 17,7% taxa d' abandoname nt
124

Observacions: Addicionalment es fa una extracció al més de maig. Aquesta extracció està disponible al mes de juny.
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