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A member of 

Presentació
Docència

L’Agenda 2030 de les Nacions Unides i els objectius de

desenvolupament sostenible (ODS) emmarquen l’acció política de

l’equip de govern de la URV. En aquest àmbit, continuem amb la

sèrie de documents temàtics de rendició de comptes que es

presenten al Consell de Govern amb la voluntat d’acostar a tothom

la gestió universitària.

El segon document del curs és l’Informe sobre docència, que recull

el principals resultats de l’acció formativa de la URV prenent com a

referencia l’actual curs acadèmic 2021-22. Mitjançant una mostra

representativa d’estadístiques i indicadors, l’informe analitza la

demanda, la matrícula i els resultats acadèmics de grau, màster,

doctorat i formació permanent, així com les beques i ajuts a l’estudi

que tenen a l’abast els estudiants i el posicionament de la URV en el

sistema universitari públic de Catalunya.

Tal com posava de manifest l’informe de l’any passat, l’activitat del

darrer trimestre del curs 2019-20 es va veure afectada per la

declaració de l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi

sanitària ocasionada per la COVID-19 que va implicar la suspensió

de totes les activitats acadèmiques presencials i el tancament de les

instal·lacions i els edificis. Tot això va comportar adaptar l’activitat

relacionada amb la docència, la recerca i la gestió a la modalitat a

distància, amb algunes excepcions relacionades amb les pràctiques

i les avaluacions a partir del 22 de juny de 2020.

Posteriorment, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya va

acordar declarar el curs acadèmic 2020-21 “període excepcional”

com a conseqüència de la situació d’emergència sanitària causada

per la COVID-19. En aquest sentit, el Govern i les universitats

catalanes van preveure un model docent mixt, amb predomini de la

docència presencial a distància, que s’ha adaptat en funció de

l’evolució de la situació sanitària i que d’acord amb les indicacions

de les autoritats sanitàries ha comportat la recuperació progressiva

de les activitats docents i de gestió presencials fins que, finalment,

el curs acadèmic 2021-22 ha començat amb una activitat presencial

plena.

Maria José Figueras

Rectora

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

26 d’octubre de 2021:

 Grau i màster: oferta, demanda i matrícula del curs 2021-22;

rendiment acadèmic i titulats del curs 2020-21.

 Doctorat: dades consolidades del curs 2020-21 perquè la

matrícula del curs 2021-22 encara està oberta fins al 15 de

juny de 2022.

 Formació permanent: activitats iniciades durant l’any 2021,

que encara no s’han tancat. La data de referència és el 25 de

novembre de 2021.
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A member of 

1. Estudis de grau

Docència

Grau



5
A member of 

1.1 Oferta de graus (centres propis + adscrits). Curs 2021-22
Docència

Grau

Font SINIA
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A member of 

1.2 Graus més sol·licitats en 1a opció. Curs 2021-22
Docència

Grau

Font Oficina d’Accés a la Universitat / SINIA
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A member of 

1.3 Evolució de la demanda, preinscripció i matrícula d'estudiants de 

grau des del curs 2017-18 al 2021-22

Docència

Grau

Font Oficina d’Accés a la Universitat / SINIA

Dades  extretes 

a  l’octubre de 

cada any.
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A member of 

1.4 Evolució de la demanda en 1a opció i la matrícula de nou accés 

de grau des del curs 2017-18 al 2021-22

Docència

Grau

Font SINIA
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A member of 

1.5 Places ofertes de grau i matrícula de nou accés. Curs 2021-22
Docència

Grau

Font SINIA

Les places ofertes i la matrícula

de nou accés de les dobles

titulacions s’ha distribuït entre

els graus que les formen.
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A member of 

Docència

Grau1.5 Places ofertes de grau i matrícula de nou accés. Curs 2021-22

Font SINIA

Les places ofertes i la matrícula

de nou accés de les dobles

titulacions s’ha distribuït entre

els graus que les formen.
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A member of 

1.6 Matrícula de nou accés de grau: compliment dels criteris 

de programació

Docència

Grau

Font SINIA

No s’hi inclouen les dobles titulacions.



12
A member of 

Docència

Grau
1.6 Matrícula de nou accés de grau: compliment dels criteris 

de programació

Font SINIA

No s’hi inclouen les dobles titulacions.
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A member of 

1.7 Via d’accés dels 3.237 nous estudiants matriculats el curs 

2021-22 vs 2020-21 i 2019-20

Docència

Grau

Font SINIA
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A member of 

1.8 Matrícula de nou accés de grau: origen dels 3.237 nous estudiants 

matriculats el curs 2021-22 vs 2020-21 i 2019-20

Docència

Grau

Font SINIA

 6 de cada 10 estudiants de nou accés són de Tarragona, 2 de la resta de Catalunya (principalment de

Barcelona), 1 de la resta d’Espanya, amb una major presència d’estudiants provinents de Castelló, València

i Alacant, i 1 d’altres països, principalment del Marroc, Romania i Andorra.
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A member of 

1.9 Evolució de la matrícula de grau des del curs 2017-18 al 2021-22
Docència

Grau

Font SINIA
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A member of 

1.10 Matrícula de grau: estudiants per branca de coneixement i sexe. 

Curs 2021-22 vs 2020-21 i 2019-20

Docència

Grau

Font SINIA
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A member of 

1.11 Evolució de la taxa de rendiment per branca de coneixement 

des del curs 2016-17 al 2020-21 

Docència

Grau

Font SINIA
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A member of 

Docència

Grau
1.12 Evolució de la taxa de repetició per branca de coneixement 

des del curs 2016-17 al 2020-21 

Font SINIA
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A member of 

Docència

Grau
1.13 Evolució dels titulats de grau des del curs 2016-17 al 2020-21 

segons durada dels estudis

Font SINIA
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A member of 

Docència

Grau

Font UNEIX

1.14 La URV en el sistema universitari públic de Catalunya (SUPC):

Evolució de la matrícula de grau (% de cada universitat sobre el total) 

des del curs 2016-17 al 2019-20
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A member of 

2. Estudis de màster

Docència

Màster
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A member of 

2.1 Oferta de màsters. Curs 2021-22
Docència

Màster

Font SINIA
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A member of 

2.2 Estudiants de màster preinscrits i matriculats. 

Curs 2021-22 vs 2020-21

Docència

Màster

Font SINIA

 Respecte al curs 2020-21, la

preinscripció per estudiar un màster

a la URV ha augmentat un 10% i els

estudiants de nou accés un 5%.

 La ràtio d’admissions a màster

(estudiants admesos respecte els

preinscrits) és del 54%.
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A member of 

2.3 Places ofertes de màster i matrícula de nou accés. Curs 2021-22

Font SINIA

Docència

Màster

No s’hi inclouen els màsters

interuniversitaris coordinats per

altres universitats que, segons

els convenis, s’encarreguen de

formalitzar la matrícula.
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A member of 

2.3 Places ofertes de màster i matrícula de nou accés. Curs 2021-22

Font SINIA

Docència

Màster

No s’hi inclouen els màsters

interuniversitaris coordinats per

altres universitats que, segons

els convenis, s’encarreguen de

formalitzar la matrícula.



26
A member of 

2.4 Matrícula de nou accés de màster: compliment dels criteris 

de programació. Curs 2021-22 vs 2020-21

Font SINIA

Docència

Màster
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A member of 

2.4 Matrícula de nou accés de màster: compliment dels criteris 

de programació. Curs 2021-22 vs 2020-21

Font SINIA

Docència

Màster
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A member of 

2.5 Evolució de la matrícula de màster des del curs 2017-18 al 2021-22

Font SINIA

 Respecte al curs 2020-21, el nombre total

d’estudiants de màster ha augmentat un

7,7%, mentre que els estudiants de nou

accés ho han fet un 4,6%.

 En els darrers cinc cursos la matrícula de

màster ha tingut un creixement interanual

mitjà del 10%.

Docència

Màster
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A member of 

2.6 Evolució dels estudiants de màster de nou accés des del curs 

2017-18 al 2021-22

Font SINIA

Evolució dels estudiants internacionals (%) Edat

Docència

Màster
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A member of 

2.7 Matrícula dels estudiants de màster per branca de coneixement 

i sexe. Curs 2021-22 vs 2020-21

Font SINIA

Docència

Màster
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A member of 

2.8 Evolució del estudiants titulats de màster en relació amb els 

matriculats des del curs 2016-17 al 2020-21

Font SINIA

Docència

Màster
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A member of Font UNEIX

2.9 La URV en el sistema universitari públic de Catalunya (SUPC):

Evolució de la matrícula de màster (% de cada universitat sobre el 

total) des del curs 2016-17 al 2019-20

Docència

Màster
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A member of 

3. Qualitat

Docència

Qualitat
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A member of 

3.1 Segells de qualitat d’AQU Catalunya de les titulacions oficials de 

grau, màster i doctorat coordinades per la URV. Titulacions actives per 

al curs 2021-22 (*)

Docència

Qualitat

Font Gabinet de Programació i Qualitat
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A member of 

Docència

Qualitat

Font Gabinet de Programació i Qualitat

3.2 Altres reconeixements de qualitat, voluntaris, de les titulacions 

oficials de grau i màster coordinades per la URV. Titulacions actives 

per al curs 2021-22
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A member of 

Docència

Qualitat

Font Gabinet de Programació i Qualitat

3.3 Certificació del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) i 

acreditació institucional. Situació per al curs 2021-22
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A member of 

Docència

Qualitat

Font Gabinet de Programació i Qualitat

3.4 Resultats dels processos d’acreditació de titulacions oficials de 

grau, màster i doctorat coordinades per la URV. Curs 2020-21
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A member of 

4. Estudis de doctorat

Docència

Doctorat
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A member of 

4.1 Oferta i matrícula de programes de doctorat. 

Curs 2020-21 vs 2019-20

Docència

Doctorat

Font SINIA
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A member of 

4.2 Evolució de la matrícula de doctorat des del curs 2017-18 

al 2020-21

Docència

Doctorat

Font SINIA
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A member of 

4.3 Evolució de la defensa de tesis doctorals
Docència

Doctorat

Font SINIA

 Des del curs 2017-18 s’han defensat 636 tesis

doctorals, 19 de les quals (3,0%) en el marc de

doctorats industrials.
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A member of Font UNEIX

4.4 La URV en el sistema universitari públic de Catalunya (SUPC):

Evolució de la matrícula de doctorat (% de cada universitat sobre 

el total) des del curs 2016-17 al 2019-20

Docència

Doctorat
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A member of 

4.5 Resum tancament curs 2020-21 (dades a 26/10/2021)
Docència

Font SINIA
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A member of 

5. Beques i ajuts als estudiants

Docència

Beques i ajuts
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A member of 

5.1 Nombre de beques i import global dels ajuts a l’estudi de grau 

segons tipologia. Curs 2020-21

Docència

Beques i ajuts

Font Oficina de l’Estudiant / Servei de Gestió Acadèmica
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A member of 

5.2 Nombre de beques i import global dels ajuts a l’estudi de màster 

i doctorat segons tipologia. Curs 2020-21

Docència

Beques i ajuts

Font Oficina de l’Estudiant / Servei de Gestió Acadèmica
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A member of 

5.3 Altres beques i ajuts de la URV i/o del Consell Social. Curs 2020-21
Docència

Beques i ajuts

Font Oficina de l’Estudiant / Servei de Gestió Acadèmica
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A member of 

5.4 Evolució dels beneficiaris de beques de règim general del Ministeri 

d'Educació i Formació Professional (MEFP) i import global

Docència

Beques i ajuts

Font Oficina de l’Estudiant / Servei de Gestió Acadèmica

 L’import descomptat als beneficiaris de les beques de règim general del Ministeri en concepte de taxes i

matrícula durant els darrers cinc cursos ha estat de 31 M€; d’aquests, 20,4 M€ els ha compensat

directament el Ministeri i 10,6 M€ (34%) els ha aportat la URV a través de fons propis, sense poder-

los destinar a altres polítiques.
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A member of 

6. Formació permanent

Docència

Formació permanent
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A member of 

Docència

Formació permanent

Font Centre de Formació Permanent

6.1 Oferta de cursos de formació permanent i estudiants matriculats 

per àmbits. Any 2021
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A member of 

6.2 Evolució de la matrícula de formació permanent (2017-2021)
Docència

Formació permanent

Font Centre de Formació Permanent

2021: dades 

provisionals 

a 25/11/2021.



52
A member of 

7. Posicionament

Docència

Posicionament
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A member of Font UNEIX / Pla de Doctorats Industrials

Docència

Posicionament
7.1 La URV en el sistema universitari públic de Catalunya (SUPC):

Estudiants matriculats i titulats de grau, màster i doctorat (%). 

Curs 2019-20



A member of 

www.urv.cat


