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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

TAXA DE RENDIMENT ACADÈMIC
(DE LA TITULACIÓ)

RRAA001

DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total de crèdits superats (exclosos adaptats, reconeguts o
convalidats) pels estudiants d’una titulació al llarg d’un curs acadèmic determinat i el nombre total
de crèdits matriculats per aquests estudiants

CÀLCUL
Núm. de crèdits superats (total de la titulació) en el curs acadèmic “x”
x 100
Núm. de crèdits matriculats (total de la titulació) en el curs acadèmic “x”

EXEMPLE
Curs acadèmic que es pretén estudiar: 2013/14 (“x”)
Núm. crèdits superats
Curs 2013/14
37600

Núm. crèdits matriculats
Curs 2013/14
47300

Indicador Curs 2013/14
79,49%

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
Expressa el grau d’eficàcia de l’alumnat en relació a la seva activitat acadèmica.
Quant més s’aproximi l’indicador a 100 expressa un millor grau d’eficàcia i, per tant, una millor
taxa de rendiment.

DATA OBTENCIÓ:
Finalització del curs acadèmic JULIOL/SETEMBRE

RESPONSABLE DEL CÀLCUL:
Serveis informàtics

Font de referencia:
Glossari AQU
Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. (ANECA)
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

TAXA DE RENDIMENT ACADÈMIC
(ALUMNES NOU INGRÉS)

RRAA002

DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total de crèdits superats (exclosos adaptats, reconeguts o
convalidats) al llarg del curs acadèmic estudiat, pels estudiants de nou ingrés d’una titulació i el
nombre total de crèdits matriculats per aquests estudiants.

CÀLCUL
Núm. de crèdits superats (estudiants de nou ingrés) en el curs acadèmic “x”
x 100
Núm. de crèdits matriculats (estudiants de nou ingrés) en el curs acadèmic “x”

EXEMPLE
Curs acadèmic que es pretén estudiar: 2013/14 (“x”)
Núm. crèdits superats
Curs 2013/14
10250

Núm. crèdits matriculats
Curs 2013/14
13800

Indicador Curs 2013/14
74,27%

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
Expressa el grau d’eficàcia de l’alumnat en relació a la seva activitat acadèmica.
Quant més s’aproximi l’indicador a 100 expressa un millor grau d’eficàcia i, per tant, una millor
taxa de rendiment.

DATA OBTENCIÓ:
Finalització del curs acadèmic JULIOL/SETEMBRE

RESPONSABLE DEL CÀLCUL:
Serveis informàtics

Font de referencia:
Glossari AQU
Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. (ANECA)
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

TAXA D’ÈXIT
(DE LA TITULACIÓ)

RRAA007

DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total de crèdits superats (exclosos adaptats, reconeguts o
convalidats) pels estudiants d’una titulació al llarg d’un curs acadèmic determinat i el nombre total
de crèdits presentats per aquests estudiants.

CÀLCUL
Núm. de crèdits superats (total de la titulació) en el curs acadèmic “x”
x 100
Núm. de crèdits presentats (total de la titulació) en el curs acadèmic “x”

EXEMPLE
Curs acadèmic que es pretén estudiar: 2013/14 (“x”)
Núm. crèdits superats
Curs 2013/14
37600

Núm. crèdits presentats
Curs 2013/14
42125

Indicador Curs 2013/14
89,20%

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
Complementa l’indicador Taxa de rendiment i permet analitzar els resultats assolits en les proves
d’avaluació.
Indica l’eficàcia en la superació de crèdits. Quant més s’aproximi l’indicador a 100 expressa un
millor grau d’eficàcia i, per tant, una millor taxa d’èxit.

DATA OBTENCIÓ:
Finalització del curs acadèmic JULIOL/SETEMBRE

RESPONSABLE DEL CÀLCUL:
Serveis informàtics

Font de referencia:
Glossari AQU
Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. (ANECA)
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

TAXA D’ÈXIT
(ALUMNES DE NOU INGRÉS)

RRAA008

DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total de crèdits superats (exclosos adaptats, reconeguts o
convalidats) al llarg del curs acadèmic estudiat, pels estudiants de nou ingrés d’una titulació i el
nombre total de crèdits presentats per aquests estudiants.

CÀLCUL
Núm. de crèdits superats (estudiants de nou ingrés) en el curs acadèmic “x”
x 100
Núm. de crèdits presentats (estudiants de nou ingrés) en el curs acadèmic “x”

EXEMPLE
Curs acadèmic que es pretén estudiar: 2013/14 (“x”)
Núm. crèdits superats
Curs 2013/14
10250

Núm. crèdits presentats
Curs 2013/14
11300

Indicador Curs 2013/14
90,71%

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
Complementa l’indicador Taxa de rendiment i permet analitzar els resultats assolits en les proves
d’avaluació.
Indica l’eficàcia en la superació de crèdits. Quant més s’aproximi l’indicador a 100 expressa un
millor grau d’eficàcia i, per tant, una millor taxa d’èxit.

DATA OBTENCIÓ:
Finalització del curs acadèmic JULIOL/SETEMBRE

RESPONSABLE DEL CÀLCUL:
Serveis informàtics

Font de referencia:
Glossari AQU
Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. (ANECA)
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

PERCENTATGE DE NO PRESENTATS
(DE LA TITULACIÓ)

RRAA013

DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total de crèdits No Presentats pels estudiants d’una titulació al
llarg del curs acadèmic estudiat, i el nombre total de crèdits matriculats per aquests estudiants.

CÀLCUL
Núm. de crèdits No Presentats (total de la titulació) en el curs acadèmic “x”
x 100
Núm. de crèdits matriculats (total de la titulació) en el curs acadèmic “x”

EXEMPLE
Curs acadèmic que es pretén estudiar: 2013/14 (“x”)
Núm. crèdits No Presentats
Curs 2013/14
2500

Núm. crèdits matriculats
Curs 2013/14
47300

Indicador Curs 2013/14
5,28%

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
Complementa l’indicador Taxa de rendiment i permet analitzar els resultats assolits en les proves
d’avaluació.
Quant més s’aproximi l’indicador a 100 expressa un pitjor grau d’eficàcia i, per tant, una pitjor taxa
de rendiment.

DATA OBTENCIÓ:
Finalització del curs acadèmic JULIOL/SETEMBRE

RESPONSABLE DEL CÀLCUL:
Serveis informàtics

Font de referencia:
Glossari AQU
Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. (ANECA)
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

PERCENTATGE DE NO PRESENTATS
(ALUMNES DE NOU INGRÉS)

RRAA014

DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total de crèdits No Presentats al llarg del curs acadèmic
estudiat, pels estudiants de nou ingrés d’una titulació i el nombre total de crèdits matriculats per
aquests estudiants.

CÀLCUL
Núm. de crèdits No Presentats (estudiants de nou ingrés) en el curs acadèmic “x”
x 100
Núm. de crèdits matriculats (estudiants de nou ingrés) en el curs acadèmic “x”

EXEMPLE
Curs acadèmic que es pretén estudiar: 2013/14 (“x”)
Núm. crèdits No Presentats
Curs 2013/14
3550

Núm. crèdits matriculats
Curs 2013/14
13800

Indicador Curs 2013/14
25,72%

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
Complementa l’indicador Taxa de rendiment i permet analitzar els resultats assolits en les proves
d’avaluació.
Quant més s’aproximi l’indicador a 100 expressa un pitjor grau d’eficàcia i, per tant, una pitjor taxa
de rendiment.

DATA OBTENCIÓ:
Finalització del curs acadèmic JULIOL/SETEMBRE

RESPONSABLE DEL CÀLCUL:
Serveis informàtics

Font de referencia:
Glossari AQU
Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. (ANECA)
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

TAXA DE GRADUACIÓ
(DE LA TITULACIÓ) – per cohort d’entrada

RRAA019

DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total d’estudiants que finalitzen els estudis en el temps previst
en el pla d’estudis (n) o en un any acadèmic més (n+1), en relació a la seva cohort d’entrada.
El denominador és el nombre total d’estudiants matriculats per primer cop en la titulació en l’any
d’inici de la cohort (x).
El numerador és el nombre total d’estudiants comptabilitzats en el denominador que finalitzen els
estudis en el temps previst (n) o en un any acadèmic més (n+1).

CÀLCUL
Núm. de titulats en el curs “n” + “n+1” (dels matriculats de nou ingrés en “x”)
x 100
Núm. total d’estudiants de nou ingrés en primer curs en el curs “x”
(“x” és el curs acadèmic que es pretén estudiar)-------> cohort d’entrada

EXEMPLE
Curs acadèmic que es pretén estudiar: 2009/10 (“x”)
titulats el curs 2012/13 + titulats el curs 2013/14 (dels matriculats de nou ingrés en 2009/10)
(n)
+
(“n+1”)
(“x”)
x 100
Matriculats nou ingrés 1r curs en 2009/10
(“x”)

Núm. d’estudiants de
nou ingrés (cohort)
Curs 2009/10
232

Núm. d’estudiants
titulats (en el temps previst)
Curs 2012/13
100

Núm. d’estudiants
titulats (en temps previst + 1 any)
Curs 2013/14
78

Indicador Curs
2009/10
76,72%

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
Indica l’eficàcia productiva d’una institució docent universitària.

DATA OBTENCIÓ:
Finalització del curs acadèmic JULIOL/SETEMBRE

RESPONSABLE DEL CÀLCUL:
Serveis informàtics

Font de referencia:
Glossari AQU
Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. (ANECA)
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

PERCENTATGE DE GRADUATS EN EL TEMPS PREVIST

RRAA020

DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total d’estudiants que finalitzen els estudis en el temps previst
en el pla d’estudis (n), en relació a la seva cohort d’entrada.
El denominador és el nombre total d’estudiants matriculats per primer cop en la titulació en l’any
d’inici de la cohort (x).
El numerador és el nombre total d’estudiants comptabilitzats en el denominador que finalitzen els
estudis en el temps previst (n).

CÀLCUL
Núm. de titulats en el curs “n” (dels matriculats de nou ingrés en “x”)
x 100
Núm. total d’estudiants de nou ingrés en primer curs en el curs “x”
(“x” és el curs acadèmic que es pretén estudiar)-------> cohort d’entrada

EXEMPLE
Curs acadèmic que es pretén estudiar: 2009/10 (“x”)
Titulats el curs 2012/13 (dels matriculats de nou ingrés en 2009/10)
(n)
(“x”)
X 100
Matriculats nou ingrés 1r curs en 2009/10
(“x ”)

Núm. d’estudiants titulats
(en el temps previst)

Curs 2012/13
100

Núm. d’estudiants de nou
ingrés (cohort)
Curs 2009/10
232

Indicador Curs 2009/10
43,10%

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
Indica l’eficàcia productiva d’una institució docent universitària.

DATA OBTENCIÓ:
Finalització del curs acadèmic JULIOL/SETEMBRE

RESPONSABLE DEL CÀLCUL:
Serveis informàtics

Font de referencia:
Glossari AQU
Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. (ANECA)
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

TAXA D’ABANDONAMENT

RRAA022

DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total d’estudiants d’una cohort de nou ingrés en primer curs
que deurien haver finalitzat la titulació el curs anterior i que no s’han matriculat ni en el curs
d’estudi ni en l’anterior.
El denominador és el nombre total d’estudiants matriculats per primer cop en la titulació en l’any
d’inici de la cohort (x).
El numerador és el nombre total d’estudiants comptabilitzats en el denominador que no s’han
matriculat ni el curs acadèmic previst de finalització dels estudis (n) ni el curs següent (n+1).

CÀLCUL
Núm. d’estudiants de la cohort no matriculats en els 2 darrers cursos “n” i “n+1”
x 100
Nombre d’estudiants matriculats de nou ingrés en 1r curs en el curs “x”
(“x” és el curs acadèmic que es pretén estudiar) -----> cohort d’entrada
(“n” és el curs acadèmic de finalització dels estudis en el temps previst)

EXEMPLE
Cohort que es pretén estudiar: 2009/10 (“x”)
Núm. d’estudiants de la cohort no matriculats en els 2 darrers cursos

2012/13 i 2013/14
(n)
(n+1)
X 100

Nombre d’estudiants matriculats de nou ingrés en 1r curs 2009/10 (cohort)
(x)

Núm. d’estudiants de
nou ingrés (cohort)
Curs 2009/10
232

Núm. d’estudiants no matriculats
(curs previst de finalització) i (curs previst de finalització + 1)

Curs 2012/13 i Curs 2013/14
30

Indicador Curs
2009/10
12,93%

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
És un indicador del rendiment acadèmic que expressa el grau de no continuïtat dels
estudiants d’una titulació.

DATA OBTENCIÓ:
Inici del curs acadèmic - OCTUBRE

RESPONSABLE DEL CÀLCUL:
Serveis informàtics

Font de referencia:
Glossari AQU
Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. (ANECA)
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

TAXA D’ABANDONAMENT (1r curs)

RRAA022

DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total d’estudiants matriculats de nou ingrés en primer curs
l’any anterior i els que no s’han matriculat en el curs d’estudi.
El denominador és el nombre total d’estudiants matriculats de nou ingrés en primer curs l’any
anterior (any d’inici de la cohort).
El numerador és el nombre total d’estudiants comptabilitzats en el denominador que no s’han
matriculat en el curs d’estudi, corresponent a la 2a matriculació (x + 1).

CÀLCUL
Núm. d’estudiants de la cohort no matriculats en el curs acadèmic d’estudi (x + 1)
x 100
Nombre d’estudiants matriculats de nou ingrés en 1r curs en el curs “x”
(“x” és el curs acadèmic corresponent a la cohort d’entrada (1a matrícula)
(“x + 1” és el curs d’estudi, corresponent a la 2a matrícula)

EXEMPLE
Any d’estudi: 2010/11 (“x + 1”)
Núm. d’estudiants de la cohort no matriculats en el curs acadèmic d’estudi

2010/11
(x+1)
X 100

Nombre d’estudiants matriculats de nou ingrés en 1r curs 2009/10 (cohort)
(x)

Núm. d’estudiants de
nou ingrés en 1r curs

Núm. d’estudiants no matriculats

(cohort) (1a matrícula)

Curs 2009/10
240

Curs 2010/11

Indicador Curs
2010/11

30

12,50%

(curs següents) (2a matrícula)

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
És un indicador del rendiment acadèmic que expressa el grau de no continuïtat dels
estudiants d’una titulació.

DATA OBTENCIÓ:
Inici del curs acadèmic - OCTUBRE

RESPONSABLE DEL CÀLCUL:
Serveis informàtics

Font de referencia:
Glossari AQU
Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. (ANECA)
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

TAXA D’ABANDONAMENT (titulacions de Màster d’un any) RRAA022
DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total d’estudiants d’una cohort de nou ingrés que deurien
haver finalitzat la titulació el curs anterior i que no s’han matriculat ni en aquell curs acadèmic ni
en el posterior.
El denominador és el nombre total d’estudiants matriculats per primer cop en la titulació en l’any
d’inici de la cohort (x).
El numerador és el nombre total d’estudiants comptabilitzats en el denominador que no s’han
matriculat ni el curs acadèmic següent al previst de finalització dels estudis (x+1) ni dos anys
després (x+2).

CÀLCUL
Núm. d’estudiants de la cohort no matriculats en els 2 darrers cursos “x+1” i “x+2”
x 100
Nombre d’estudiants matriculats de nou ingrés en el curs “x”
(“x” és el curs acadèmic que es pretén estudiar) -----> cohort d’entrada

EXEMPLE
Cohort que es pretén estudiar: 2009/10 (“x”)
Núm. d’estudiants de la cohort no matriculats en els 2 darrers cursos

2010/11 i 2011/12
(x+1)
(x+2)
X 100

Nombre d’estudiants matriculats de nou ingrés en 1r curs 2009/10 (cohort)
(x)

Núm. d’estudiants de
nou ingrés (cohort)
Curs 2009/10
32

Núm. d’estudiants no matriculats
(curs previst de finalització + 1) i (curs previst de finalització + 2)

Curs 2010/11 i Curs 2011/12
3

Indicador Curs
2009/10
9,37%

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
És un indicador del rendiment acadèmic que expressa el grau de no continuïtat dels
estudiants d’una titulació.
DATA OBTENCIÓ:
Inici del curs acadèmic - OCTUBRE

RESPONSABLE DEL CÀLCUL:
Serveis informàtics

Font de referencia:
Glossari AQU
Guía de Apoyo para la elaboración de la Memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales. (ANECA)
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

TAXA D’EFICIÈNCIA

RRAA025

DEFINICIÓ
Relació percentual entre el nombre total de crèdits del pla d’estudis que necessàriament s’haurien
d’haver matriculat al llarg dels seus estudis el total d’estudiants titulats en el curs acadèmic
avaluat i el nombre total de crèdits que realment ha necessitat matricular-se aquest conjunt
d’estudiants.

CÀLCUL
(Nombre de crèdits del pla d’estudis) x (nombre d’estudiants titulats en “x”)
x 100
∑ (Nombre total de crèdits matriculats per l’estudiant titulat en “x”)
(“x” és el curs acadèmic que es pretén estudiar)

EXEMPLE
Curs acadèmic que es pretén estudiar: 2013/14 (“x”)
(Nombre de crèdits del pla d’estudis) x (Nombre d’estudiants titulats en 2013/14)
(240)
(129)
(x)
X 100
∑ (Nombre total de crèdits matriculats per l’estudiant titulat en 2013/14)
(x)

Núm. crèdits del
pla d’estudis

Núm. d’estudiants
titulats
Curs 2013/14

240

129

Núm. total de
crèdits matriculats
al llarg de tots els
estudis

Indicador Curs
2013/14

(pels titulats el curs 2013/14)

33000

93,82%

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
Indica l’efectivitat dels estudiants que finalitzen els seus estudis, així com el grau de
complexitat que pot tenir la titulació.
Quant més s’aproximi l’indicador a 100 expressa un elevat grau d’aprovats en primera matricula.
En no considerar ni convalidacions ni reconeixements de crèdits, pot haver indicadors amb valors
superiors a 100.
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INDICADORS DE QUALITAT
Definició Indicadors
SIGQ

UQDIE

INDICADOR

Codi

DURADA MITJANA DELS ESTUDIS

RRAA026

DEFINICIÓ
Mitjana de temps que un estudiant empra en titular-se en els estudis avaluats. Es dóna en anys
amb un únic decimal.

CÀLCUL
∑ (Nombre d’anys en titular-se) x (nombre d’estudiants titulats en “x”)
x 100
Nombre total d’estudiants titulats“x”)
(“x” és el curs acadèmic que es pretén estudiar)

EXEMPLE
Curs acadèmic que es pretén estudiar: 2013/14 (“x”)
∑ (Nombre d’anys en titular-se) x (Nombre d’estudiants titulats en 2013/14)
(4, 5, 4, 6.......)
(127)
(x)
X 100
(Nombre total d’estudiants titulats en 2013/14
(127)
(x)
(110x4) + (15x5) + (2x6)
= 4,1
127

Núm. d’estudiants que
finalitzen en 4 anys

Núm. d’estudiants que
finalitzen en 5 anys

Núm. d’estudiants que
finalitzen en 6 anys

(curs acadèmic 2013/14)

(curs acadèmic 2013/14)

(curs acadèmic 2013/14)

110

15

2

Indicador Curs
2013/14
4,1

JUSTIFICACIÓ – INTERPRETACIÓ
Indica el nombre d’anys que un estudiant empra en graduar-se.
La presència d’estudiants que compatibilitzen els estudis universitaris amb el
desenvolupament d’activitats laborals comporta, per regla general, una davallada en el
resultat final d’aquest indicador.
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