CATÀLEG D'INDICADORS DE LA UPC
Codi:

DOC!049

Denominació:

% de dobles titulacions internacionals

Descripció:

Ràtio, expressada en percentatge, entre el nombre de titulacions que tenen signat un o més convenis de
doble titulació internacional, respecte del total de titulacions ofertades per l'esmentat centre docent, al
llarg del mateix període.

CARACTERÍSTIQUES:
Tipologia:
Ràtio
Periodicitat:
Anual
Forma representació: Percentual
Data disponibilitat:
Novembre
Elaboració: Gabinet de Planificació, Avaluació i
Qualitat

Data extracció: Novembre
Titulacions que, a través d'un acord firmat entre dues
Criteris
extracció: o més institucions, facilita l'intercanvi d'estudiantat

Àmbit: Estudi!Grau
Estudi!PreEEES

Paraules clau: Doble titulació
Convenis

Nivell anàlisi:

Titulació
UPC
Centres docents

que permet, un cop realitzat, la obtenció de dues
titulacions

Font
Servei de Relacions Internacionals
informació:

Procés:

Planificació estratègica de les UUBB 2011!2014

FORMA DE CÀLCUL
Aquest indicador s'obté del nombre de titulacions amb conveni de doble titulació dividit pel nombre de titulacions ofertades pel
centre per cent.
Nombre de titulacions amb conveni de doble titulació internacional
x100
Nombre de titulacions ofertades pel centre

Exemple:

En un centre i període determinat s'ofereixen 9 titulacions, de les quals 7 tenen algun conveni de doble titulació
internacional.
7
x100 77,7% doble titulació internacio nal
9

Observacions: La doble titulació internacional s’estableix via conveni entre la UPC i una universitat estrangera i implica una
estada d’estudis determinada en aquesta última. En les titulacions bilingües, l’estudiant/a realitza una quantitat
de crèdits de la carrera (entorn del 50%) en una altra llengua, normalment l’anglès. Les carreres de doble titulació
consisteixen a obtenir dues titulacions integrades en un únic programa d’estudis. La durada dels estudis és,
òbviament, superior a la d’una sola titulació però molt inferior a la que implicaria cursar les dues carreres
consecutivament. En general, quan es parla de doble titulació a l’estat espanyol, ens referim a l’obtenció de dos
títols oficials.
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