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L’OFERTA DE GRAUS DE LES UNIVERSITATS ESPANYOLES HA AUGMENTAT
UN 19% DES QUE ES VA COMPLETAR LA SEVA IMPLANTACIÓ
DES DE LA REFORMA DEL SISTEMA D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS,
L’OFERTA HA AUGMENTAT UN 2% A LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES I UN
66% A LES PRIVADES
A CATALUNYA, L’INCREMENT HA ESTAT DEL 30%
LA UNIVERSITAT CATALANA QUE MÉS HA AUGMENTAT LA SEVA OFERTA ÉS
LA POMPEU FABRA (FACTOR MULTIPLICATIU = 2,15). ÉS LA SEGONA U.
PÚBLICA D’ESPANYA, DARRERA LA REY JUAN CARLOS (3,24)

Un informe de l’Observatori del Sistema Universitari analitza l’oferta d’estudis de grau
de les universitats espanyoles públiques i privades, i n’estudia l’evolució
L’Observatori del Sistema Universitari ha presentat avui a la Universitat Autònoma de
Barcelona l’informe Grados universitarios: ¿cuántos y cuáles? Análisis de la oferta de
estudios de grado en las universidades públicas y privadas españolas, que ofereix dades
comparatives sobre l’oferta d’estudis de grau de les universitats públiques i privades a
les diverses comunitats autònomes i la seva evolució des de la reforma que va substituir
els estudis de diplomatura, llicenciatura, enginyeria i arquitectura pels de grau i màster.
L’informe, elaborat a partir de les dades publicades pel ministeri competent en matèria
d’universitats (MECyD, MEyFP) constata:
El creixement de l’oferta de graus des de la seva total implantació
•
•

El curs 2017-18, les universitats espanyoles van oferir 2.854 graus.
Aquesta xifra augmenta cada any des de la implantació dels graus. Del curso
2011-12 al 2017-18 ha crescut un 19%.

La proliferació de noms d’estudis/títols
•
•

A l’octubre de 2017 constaven en el Registro de Universidades, Centros y Títulos
560 noms diferents de graus.
345 d’ells s’ofereixen en una única universitat (13% del total de l’oferta).

L’especialització de les universitats privades
•

Les universitats privades concentren la seva oferta en les banques de Ciències
de la Salud i Ciències Socials i Jurídiques. Quasi no ofereixen estudis de
Ciències.

El creixement de l’oferta amb la reforma que va passar dels estudis de cicle curt i
cicle llarg (diplomatures, llicenciatures,…) a l’estructura actual (grau, màster)
•

Amb el pas del Catálogo al Registro, el nombre d’estudis ha augmentat un...
o 2% a les universitats públiques
o 66% a les universitats privades

•
•

•

Les que més han augmentat són la U. Rey Juan Carlos (ha multiplicat per 3,24 la
seva oferta oferta), la San Jorge (3,20) i la Nebrija (2,47).
Per CCAA, les que més han augmentat són La Rioja (augment del 48%), Madrid
(47%), Catalunya (30%), Navarra (28%) y Cantabria (26%). A set CCAA l’oferta ha
disminuït. Destaquen: Galícia (‐13%), Astúries (‐12%), Castilla–La Mancha (‐11%),
Illes Balears (‐10%).
El nombre de noms diferents s’ha triplicat, però el seu augment no ha estat el
mateix a totes les branques de coneixement:
o En Arts i Humanitats han passat de 20 a 120.
o En Ciències de la Salud han passat de 12 a 21.

Las conclusions principals de l’informe indiquen que l’oferta actual és:
•
•

Insuficientment intel·ligible per a estudiants, famílies, institucions i empreses.
Heterogènia en:
o amplitud temàtica,
o abast dels coneixements,
o presumible vigència temporal.

En conseqüència, l’informe aconsella:
•

•
•
•
•

Revisar que tots els graus compleixin els objectius de formacióo generalista,
capacitació per a l’exercici professional i ocupabilitat a llarg termini de les
persones titulades.
Reduir el nombre de graus mitjançant la planificació i la cooperació de les
universitats entre elles i amb les administracions.
Suprimir els denominats graus propis.
Aclarir la relació entre la formació universitària i la formació professional.
Repensar críticament l’oferta de graus múltiples, així com els objectius i la
qualitat dels graus impartits en llengües estrangeres.

A la web de l’Observatori del Sistema Universitari s’hi poden consultar:
-

L’informe
El resum executiu de l’informe
La infografia general de l’informe (conjunt d’Espanya)
Les infografies amb detalls ulteriors de cada Comunitat Autònoma
La presentació de l’informe

Enllaç: http://www.observatoriuniversitari.org/

Contacte per als mitjans de comunicació
E-mail: premsa@observatoriuniversitari.org
Telèfons: 620 003 982 / 630 314 008

