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Elaboració: Gabinet de la rectora

Les dades per elaborar el document s’han extret de SINIA 

el 26 d’octubre de 2021.
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1. Consideracions sobre l’abandonament

Abandonament
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1.1 Com calculem l’abandonament?
Abandonament

Nombre d’estudiants del curs acadèmic de referència (T) que durant dos cursos acadèmics

consecutius (T+1 i T+2) no han formalitzat la matrícula en l’estudi que cursaven i no s’hi han

titulat, dividit pel nombre total d’estudiants matriculats al curs acadèmic de referència (T), expressat

en tant per cent. També es considera abandonament el canvi d’estudi dins la URV (*).

TAXA D’ABANDONAMENT GLOBAL URV

(*) Però no es considera abandonament:

 Canvis d’estudi en titulacions que formen part d’un mateix programa formatiu de grau, és a dir,

titulacions que comparteixen un mínim de 90 ECTS.

 Canvis d’estudi en titulacions que formen part d’una agrupació per a la preinscripció. Ex:

Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris / Tècniques de Bioprocessos Alimentaris.

 Canvis d’estudi en el marc de les titulacions de grau que formen part de dobles titulacions.
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1.1 Com calculem l’abandonament?
Abandonament

TAXA D’ABANDONAMENT GLOBAL URV. CÀLCUL 2019-20 (darrer curs disponible)
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1.1 Com calculem l’abandonament?
Abandonament

Es considera que un estudiant és de nou accés a 1r curs quan, com a mínim, el 70% dels crèdits matriculats són de tipus

ordinari i corresponen a assignatures bàsiques i obligatòries de primer curs. S’exclouen els estudiants que aporten més de 40

crèdits reconeguts procedents de canvis de pla o que accedeixen de Cicles Formatius de Grau Superior amb reconeixement.

TAXA D’ABANDONAMENT A PRIMER CURS

Nombre d’estudiants de nou accés a 1r curs al curs acadèmic de referència (T) que al curs

següent (T+1) no han formalitzat la matrícula en l’estudi que cursaven, dividit pel nombre total

d’estudiants de nou accés a 1r curs matriculats al curs acadèmic de referència (T), expressat en tant

per cent. També es considera abandonament el canvi d’estudi dins la URV (*).

(*) Però no es considera abandonament:

 Canvis d’estudi en titulacions que formen part d’un mateix programa formatiu de grau, és a dir,

titulacions que comparteixen un mínim de 90 ECTS.

 Canvis d’estudi en titulacions que formen part d’una agrupació per a la preinscripció. Ex:

Enginyeria de Bioprocessos Alimentaris / Tècniques de Bioprocessos Alimentaris.

 Canvis d’estudi en el marc de les titulacions de grau que formen part de dobles titulacions.
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1.1 Com calculem l’abandonament?
Abandonament

TAXA D’ABANDONAMENT A PRIMER CURS. CÀLCUL 2020-21 (darrer curs disponible)

Normativa de matrícula de grau i màster: com a
conseqüència de la situació d’emergència
sanitària causada per la COVID-19, per al curs
acadèmic 2021-22 no s’exigeix la superació d'un
nombre mínim de crèdits (12 per als estudiants
a temps complet i 6 per als estudiants a temps
parcial) per garantir la permanència als
estudiants de nou ingrés del curs 2020-21.
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2. Abandonament d’estudis de grau

Abandonament
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A member of Font SINIA

Abandonament

2.1 Evolució de l’abandonament
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A member of Font SINIA

Abandonament

2.2 Taxa d’abandonament per branca de coneixement. Curs 2019-20

La taxa d’abandonament per branca s’ha calculat a partir de l’abandonament de les titulacions que en formen part.

 L’abandonament a la URV és més

elevat en titulacions de la branca

d’arts i humanitats amb una taxa

propera al 15%.
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A member of Font SINIA

Abandonament

 23 graus tenen una

taxa d’abandonament

superior a la mitjana

del SUPC.

2.3 Distribució de la taxa d’abandonament en els plans d’estudis 

de grau impartits al curs 2019-20
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A member of Font SINIA

Abandonament

21 plans d’estudis − Taxa d’abandonament <5%

2.3 Distribució de la taxa d’abandonament en els plans d’estudis 

de grau impartits al curs 2019-20
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Abandonament2.3 Distribució de la taxa d’abandonament en els plans d’estudis 

de grau impartits al curs 2019-20
23 plans d’estudis − Taxa d’abandonament 5%-10%
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Abandonament2.3 Distribució de la taxa d’abandonament en els plans d’estudis 

de grau impartits al curs 2019-20
9 plans d’estudis − Taxa d’abandonament >10%-15%

7 plans d’estudis − Taxa d’abandonament >15%
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3. Abandonament d’estudis de grau a 1r curs

Abandonament
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Abandonament

3.1 Evolució de l’abandonament a 1r curs

Normativa de matrícula de grau i màster: com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària

causada per la COVID-19, per al curs acadèmic 2021-22 no s’exigeix la superació d'un nombre

mínim de crèdits (12 per als estudiants a temps complet i 6 per als estudiants a temps parcial) per

garantir la permanència als estudiants de nou ingrés del curs 2020-21.
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Abandonament3.2 Taxa d'abandonament a 1r curs per centre i branca de coneixement 

(curs 2020-21) en relació amb el SUPC (curs 2018-19)

La taxa d’abandonament per centre i branca s’ha calculat a partir de l’abandonament de les titulacions que en formen part.
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Abandonament

3.3 Reingrés de l’abandonament a 1r curs. Curs 2020-21

 El 87% dels estudiants que al curs

2020-21 abandonen el grau que

cursaven, també abandona la URV.

 Del 13% que al curs 2021-22 ha

reingressat a altres estudis de la URV,

la meitat ho fa en graus de la mateixa

branca de coneixement i l’altra meitat

opta per estudis d’altres branques.
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A member of Font UNEIX

Abandonament

3.4 Evolució de la taxa d’abandonament a 1r curs al SUPC

Darrera dada disponible a UNEIX: curs 2018-19.
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www.urv.cat


