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Grau 

Màster

Doctorat

Exercici professional

Demanda

Recursos 

Formar 
professionals

Conscients de la empleabilitat



total

Grau 54 32 41 24 31 182

Màster 115 82 55 49 47 348
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Ho hem fet? Hem adaptat les titulacions al mercat laboral?

Titulacions oficials en les Universitats Públiques Valencianes

TOTAL



2011-12
2012-13 Enginyeria Biomèdica Gestió i Adm. Pública

Disseny Desenvolupament 
de Videojocs

2013-14
2014-15 Com. Audiovisual

Negocis 
Internacionals

2015-16 Ciències 
Gastronòmiques

Enginyeria Robòtica
Tecnologies  Informació 
per a la Salut

2016-17 Disseny i Tecnologies 
Creatives

Física

2017-18 Tecnologies 
Interactives

(Relacions 
Internacionals)
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Noves Titulacions de Grau en les Universitats Públiques Valencianes



Consultes internes Consultes externes Observatoris d’Empleabilitat

• Comissió Pla Estudis 
• Estudis propis o externs
• Enquestes
• Indicadors
• Òrgans Universitat

• Col·legis Professionals
• Empleadors 
• Tutors Pràctiques
• Consell Social

                
                 Observatori d’Inserció Professional i  
                  Assessorament Laboral (OPAL)

                 Servei Integrat d’Ocupació

                 Observatori d’inserció laboral (uaemprende)

                 Observatori ocupacional

                 Oficina d’inserció professional
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Com ens preparem? Quins sistemes de consulta i información utilitzem?



Grau en Ciències Gastronòmiques
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Les Universitats coneguem les competències demandades pels ocupadors?

800 empreses
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Competències cognitives

Competències de gestió Competències interpersonals
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Els ocupadors valoren les competències dels nostres egresats?



 Si. Les Universitats som conscients de la necessitat de formar en continguts i competències i els ocupadors 
valoren adequadament les competències dels nostres egresats

 Les Universitats hem articulat mecanismes de consulta externs 

 A l’hora de planificar una nova titulació, i d’elaborar el seu pla d’estudis, tenim en compte:

• La demanda previsible
• Els recursos de què es disposa
• La empleabilitat dels nostres egresats

Les universitats públiques valencianes adapten la seua oferta al mercat laboral?

˃ Les Universitats hem de generar coneixement i professionals versàtils

˃ Els ensenyaments de màster poden ajustar-se més fàcilment als canvis 
      i a les necessitats del mercat

˃ Les característiques del teixit empresarial valencià no sempre facilita 
     la desitjable comunicació universitat-empresa

Total 147.431

Entre 1 i 9 treballadors 127.210

Entre 10 i 49 treballadors 17.056

Entre 50 i 249 treballadors 2.742

Més de 250 treballadors 423

Dades del 3er trimestre de 2017
Font: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació
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