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Despois das dúas publicacións anteriores, nas que se analizou a inserción 
laboral dos titulados do Sistema Universitario de Galicia nos períodos 
1996-2001 e 2001-2003, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario 
de Galicia (ACSUG) presenta agora o terceiro estudo da inserción laboral, 
correspondente nesta ocasión aos titulados no período 2003-2005.

Consolidados xa os estudos de inserción laboral realizados pola Axencia, 
o que presentamos agora pretende contribuír á construción dun detallado 
sistema de información sobre a situación laboral dos nosos titulados que, entre 
outras cousas, permitirá coñecer se as competencias adquiridas nas respectivas 
titulacións se adecúan ás realmente requiridas para desenvolver o traballo 
correspondente. A análise deses datos serán a fonte básica de referencia no 
deseño das novas titulacións das nosas universidades.

Quero, por último, agradecer a inestimable achega de todas cantas persoas 
contribuíron a facer posible o estudo e a publicación.

Guillermo Rojo Sánchez
Presidente do Consello de 

 Dirección da ACSUG
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A Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia pretende, con 
esta publicación, complementar e ampliar a información acadada nos dous 
anteriores estudos: Proxecto de inserción laboral 1996-2001 e Estudo da 
inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2001-2003. 
Por primeira vez, podemos cotexar os resultados no tempo e observar cal foi 
a evolución dos titulados do Sistema Universitario Galego.

Con estas accións que levou a cabo a Axencia, contribuímos a calidade das 
nosas universidades no seu labor de mellora continua, xa que estes estudos 
permiten ter un coñecemento directo dos resultados do proceso educativo, 
e serven, pola súa vez, como retroalimentación de información para as 
titulacións, co que contribúen á súa posterior revisión e actualización.

Nesta ocasión, destacamos deste estudo a amplitude da mostra, xa que está  
representado máis dun 30% da totalidade da poboación con respecto aos 
titulados dos estudos anteriores.

Julio Ernesto Abalde Alonso
 Director  da ACSUG
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2. Introdución

No momento de redactar este terceiro informe do proxecto de inserción laboral 
dos titulados do Sistema Universitario de Galicia (SUG) correspondente ao 
bienio 2003-2005 (PIL 2003-2005) e, comparando este momento co análogo 
dos informes anteriores (PIL 1996-2001 e PIL 2001-2003), non cabe dúbida 
de que o grao de concienciación da sociedade galega sobre a importancia de 
contar cun sistema universitario eficaz e acorde coas necesidades de Galicia 
é máis alto ca nunca.

Ata agora, as noticias sobre a universidade ou os universitarios, escasas por 
outra banda, non asomaban máis alá das páxinas de sociedade dos xornais e, 
no mellor dos casos, das seccións de divulgación cultural ou científica.

Recentemente, os medios de comunicación apresúranse a recoller en canto 
saen á luz declaracións de políticos ou expertos económicos e ata resultados 
detallados de concienciudos estudos sobre o sistema universitario e o seu 
impacto socioeconómico. Tendo en conta a sensibilidade natural dos medios 
polo nivel de audiencia, esta é a mellor proba da crecente concienciación e 
espírito crítico da sociedade galega, e española en xeral, sobre a importancia 
da educación e o grao de eficacia do sistema universitario, coas súas enormes 
repercusións sobre o presente e o futuro da sociedade.

Por destacar só algunhas destas recentes noticias de impacto: “A presenza 
de licenciados no tecido empresarial galego é moi escasa” (La Voz de Galicia, 
10/02/2008, citando un informe da Universidade da Coruña); “A maioría 
das saídas laborais en Galicia son para postos mal pagados” (La Voz de 
Galicia, 10/02/2008, citando un informe de 2006 da Consellería de Traballo 
da Xunta de Galicia); “Os licenciados españois son os que máis estudan pero 
menos cobran” (Galicia-Hoxe.com citando o 13/02/2008 un informe da 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA); “Os 
graduados españois están entre os máis baratos de Europa” (La Voz de Galicia, 
14/02/2008, citando o mesmo informe de ANECA).
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Quizais os baixos salarios ofertados contribúan ao pouco atractivo das ofertas. 
Neste sentido, a enquisa Reflex que en España foi coordinada por ANECA 
(informe executivo xa mencionado, páx. 36) resalta que os salarios dos 
titulados españois son os máis baixos de Europa (1500 euros aproximadamente 
en España, fronte aos 1750 en Francia, 2250 en Reino Unido ou 2700 en 
Dinamarca). En todo caso, estes niveis salariais parecen corresponderse co 
perfil dos postos pois tamén é en España onde os titulados perciben máis 
que non utilizan as competencias adquiridas durante a súa formación (Reflex 
informe executivo, páx. 38).

Isto devólvenos ao problema do baixo grao de sofisticación do noso 
tecido produtivo e, en definitiva, ao problema da produtividade e do nivel 
engadido da nosa actividade laboral. España destaca (enquisa Reflex, informe 
empregadores, páx. 25) en que un 32% dos titulados que traballan considera 
que o dito traballo non require en absoluto ou require un menor nivel de 
estudos universitarios, fronte a un 12% na nosa contorna europea e veñen 
sendo eses traballos os que provocan máis insatisfacción (Reflex, informe 
empregadores, páx. 20) nos titulados, ata máis que un salario pouco elevado 
(Reflex, informe executivo, páx. 30).

É difícil concluír se estas noticias posúen agora tan alta proxección pública 
debido a que antes non se elaboraban informes sobre o particular ou debido 
a que os medios de comunicación saben do enorme grao de concienciación 
social respecto diso. Seguramente, os motivos se deban a ambas as causas.

Neste contexto preocupa especialmente que, acurralados por unhas menores 
perspectivas de emprego e por uns salarios non tan diferenciados dos doutras 
profesións máis inmediatas, os estudos universitarios perdan atractivo entre 
os mozos e os seus proxenitores e poidan ir desaparecendo dos plans vitais 
das novas xeracións.

A Figura 1 mostra a evolución do número de titulados en Galicia e en España 
no período que transcorre desde o curso 2002-2003 ata o curso 2005-2006, 
así como a porcentaxe que Galicia representa no conxunto do Estado por este 
mesmo concepto, segundo datos do Instituto Galego de Estatística (IGE) e 
o Instituto Nacional de Estatística (INE). Como pode observarse, nese último 
curso Galicia perde peso relativo no conxunto do Estado en canto ao número 
de titulados.
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primeira no conxunto do Estado segundo o mesmo concepto  
(Fonte: IGE e INE).
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Con todo, a converxencia de Galicia en taxas de educación superior con 
países máis desenvolvidos parece unha contradición coa insuficiente demanda 
de titulados por parte da economía galega, a cal pode desembocar en que 
unha parte dos nosos titulados teña que buscar o seu primeiro traballo fóra 
de Galicia.

É claro que o incremento do grao de sofisticación da actividade das nosas 
empresas é un proceso a longo prazo. Porén, tamén é certo que o devandito 
proceso pode ser catalizado mediante diversas medidas, como por exemplo un 
decidido esforzo de reciclaxe de empresarios, directivos e mandos intermedios 
para que as súas iniciativas actúen como factor de arrastre de traballadores 
con estudos superiores e, aos poucos, poida ir elevándose o valor engadido 
da nosa actividade económica.

Neste sentido, a enquisa Reflex (informe executivo, páx. 14), analizando a 
menor idade media dos graduados en países como España fronte aos países 
nórdicos, apunta como razóns para iso, entre outras, unha maior proporción 
de adultos incorporándose aos estudos universitarios (caso do Reino Unido) 

Galicia presenta unha redución do 18.8% en alumnos matriculados en primeiro 
e segundo ciclo entre os cursos 1995-96 e 2005-06, por enriba de País Vasco, 
Aragón, Cantabria, Asturias e Navarra (esta última cun decrecemento do 
27.8%), fronte a unha redución media nacional do 8.6%. En contrapartida, 
Murcia lidera as variacións positivas cun 10.5% nese período, (Datos e Cifras 
do Sistema Universitario Español, curso 2006-07, Consello de Coordinación 
Universitaria, Ministerio de Educación e Ciencia, páx. 5).

Con todo, parece que os países desenvolvidos se caracterizan por un alto 
nivel de formación no seu mercado laboral. Neste sentido, España e, en 
particular, Galicia, están adquirindo niveis similares aos destes países, pero 
aínda non alcanzan os niveis de Irlanda, por exemplo, cuxa taxa de individuos 
con estudos superiores na súa poboación entre 25 e 34 anos, é do 40%. A 
Figura 2 mostra os resultados en 2005 da Enquisa de condicións de vida do 
Instituto Nacional de Estatística (INE, 2006).

En todo caso, tamén é importante determinar se o nivel de formación é ou 
non saudable para os traballadores no plano individual. Neste sentido, por 
exemplo, a Enquisa de condicións de vida mencionada reflicte os resultados 
mostrados nas Figura 3 e Figura 4 mostrando os beneficios da educación 
superior nas condicións de vida. A Figura 4 é relevante, pois, a pesar dos baixos 
salarios reportados nos últimos estudos para os recentemente titulados, aínda 
que a porcentaxe de titulados nos tramos de menores ingresos é claramente 
menor que para os demais niveis de estudo.
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ou un mercado laboral moito máis aberto no que “os estudantes intercambian 
con frecuencia períodos de traballo e de estudo” (casos por exemplo de 
Noruega e Suíza). No caso de España, destácase (Reflex, informe xestores, 
páxs. 10-11) que a idade dos graduados “é relativamente baixa a pesar dos 
altos niveis de repetición que ten o noso sistema, o cal posiblemente se 
pode explicar pola moita menor flexibilidade estudos-traballo e pola menor 
proporción de adultos entrando no sistema”.

Xa que logo, quizais sexa necesario reformularse o alcance da oferta educativa 
de nivel superior e a súa cadencia, así como o seu réxime de prestación do 
servizo, co fin de obter o máximo rendemento do sistema universitario na 
transformación socioeconómica de Galicia.

As novas tecnoloxías deberían axudar a implantar este tipo de medidas, 
actuando en certo xeito de atallo neste proceso de transformación. Porén, 
en materia de tecnoloxías de información, a situación de Galicia tamén é 
claramente mellorable: a Enquisa sobre equipamento e uso de tecnoloxías 
da información nos fogares correspondente ao segundo semestre de 2006 
(Instituto Nacional de Estatística) reflicte os resultados da Figura 5, onde se 
observa que Galicia se atopa moi lonxe da media nacional.

Secundaria
(1.ª etapa)

Secundaria
(2.ª etapa)

España Madrid Galicia

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Media Sen estudos Primaria FP Grao superior Superior

Figura 5.  Porcentaxe de individuos que utilizaron Internet unha vez por semana 
nos 3 últimos meses. Enquisa sobre equipamento e uso de tecnoloxías da 
información nos fogares, segundo semestre, 2006 (Fonte: INE).
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Estes resultados mostran o labor que ten que facer o sistema universitario (e 
o sistema educativo en xeral) introducindo as tecnoloxías da información na 
vida diaria dos estudantes e na súa contorna.

En calquera caso, os comentarios anteriores poñen de manifesto a necesidade 
de seguir estreitamente a evolución do nivel de formación do mercado laboral 
en xeral e, en particular, o comportamento do colectivo de titulados superiores 
por canto proporcionan un conxunto de síntomas esenciais para a análise da 
saúde de Galicia nas súas dimensións económica e social.

O presente estudo, resultado do estudo de inserción laboral correspondente 
ao período 2003-2005 realizado pola Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia (ACSUG), pretende ser unha resposta actualizada a 
esta necesidade.

Obxectivos do Estudo de inserción laboral 2003-2005

Obxectivos xerais
O Estudo de inserción laboral 2003-2005 (PIL 2003-2005) encádrase nun 
proxecto xeral de seguimento da situación laboral dos titulados do Sistema 
Universitario de Galicia (SUG) que foi iniciado pola ACSUG hai xa varios anos 
e que se traduciu nos PIL 1996-2001 e PIL 2001-2003.

Neste sentido, o presente PIL 2003-2005 comparte os obxectivos xerais 
dos anteriores proxectos; é dicir, coñecer a propia opinión dos titulados das 
diferentes titulacións que conforman o SUG sobre a súa situación laboral, 
así como os atrancos que atopan ou atoparon para a súa incorporación ao 
mercado de traballo, describindo os diversos aspectos que configuran os 
comportamentos, actitudes e opinións dos titulados e explorando as variables 
que poidan explicar as diferenzas entre eles.

A información proporcionada polos mesmos titulados sobre o funcionamento 
da institución universitaria dende un punto de vista externo ten unha 
importancia fundamental para a adecuación da oferta formativa ás necesidades 
do mercado laboral. Así mesmo, os resultados obtidos deben axudar a clarificar 
nun futuro as eleccións de estudos para as vindeiras xeracións.

Con todo, preténdese establecer un medio de obtención de información 
para a previsión da evolución futura da universidade que lles poida servir a 

ou un mercado laboral moito máis aberto no que “os estudantes intercambian 
con frecuencia períodos de traballo e de estudo” (casos por exemplo de 
Noruega e Suíza). No caso de España, destácase (Reflex, informe xestores, 
páxs. 10-11) que a idade dos graduados “é relativamente baixa a pesar dos 
altos niveis de repetición que ten o noso sistema, o cal posiblemente se 
pode explicar pola moita menor flexibilidade estudos-traballo e pola menor 
proporción de adultos entrando no sistema”.

Xa que logo, quizais sexa necesario reformularse o alcance da oferta educativa 
de nivel superior e a súa cadencia, así como o seu réxime de prestación do 
servizo, co fin de obter o máximo rendemento do sistema universitario na 
transformación socioeconómica de Galicia.

As novas tecnoloxías deberían axudar a implantar este tipo de medidas, 
actuando en certo xeito de atallo neste proceso de transformación. Porén, 
en materia de tecnoloxías de información, a situación de Galicia tamén é 
claramente mellorable: a Enquisa sobre equipamento e uso de tecnoloxías 
da información nos fogares correspondente ao segundo semestre de 2006 
(Instituto Nacional de Estatística) reflicte os resultados da Figura 5, onde se 
observa que Galicia se atopa moi lonxe da media nacional.
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estudantes, profesores, empresarios, administracións públicas e sociedade 
en xeral, co fin de avaliar con espírito crítico o papel da educación superior 
no mercado laboral e no desenvolvemento persoal dos alumnos. Todo isto 
sen perder de vista o rápido cambio do mercado laboral en que se está 
inmerso.

Obxectivos específicos
Coñecer a opinión dos titulados sobre formación e universidade.ff

Estudar o grao de uso e a eficiencia dos distintos medios de busca de ff

emprego. 

Coñecer a situación do mercado laboral nas distintas titulacións e ramas ff

de coñecemento.

Coñecer a opinión dos titulados sobre os puntos fortes e puntos débiles ff

da facultade ou escola na que realizaron os seus estudos, así como as 
necesidades de formación adicional.

Coñecer a situación do mercado de traballo dos titulados no SUG e as ff

características do exercicio profesional destes, co fin de obter unha idea 
precisa nos seguintes aspectos:

A capacidade do mercado de traballo para a absorción dos titulados f5

das diferentes titulacións ofertadas no SUG.

As variables que os titulados consideran de importancia nos procesos f5

de contratación.

As vías máis comúns na busca do primeiro emprego. f5

As dificultades para a obtención dun primeiro emprego.f5

Coñecer o grao de satisfacción dos titulados co seu emprego, en caso de ff

que estean traballando, e o cumprimento das expectativas xeradas nos 
seus estudos.

Facer un estudo pormenorizado da situación laboral dos titulados ff

universitarios, incidindo nos aspectos máis importantes para o 
desenvolvemento do seu labor.

Pulsar a necesidade de incorporar, dentro da propia universidade, ff

información sobre como afrontar a busca de emprego unha vez rematados 
os estudos.
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3. 
Datos técnicos do 
estudo
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Poboación

A poboación de interese está constituída polos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia durante os cursos académicos 2003-2004 e 2004-2005, 
continuando na liña dos estudos anteriores levados a cabo pola ACSUG.

Universidade\Curso 2003-2004 2004-2005 TOTAL

A Coruña 3235 3183 6418

Santiago de Compostela 4480 4531 9011

Vigo 3713 3965 7677

TOTAL 11428 11679 23107

Ao igual que nos estudos xa publicados pola ACSUG (PIL 1996-2001 e PIL 
2001-2003), considéranse as seguintes ramas de coñecemento: Ciencias da 
Saúde, Ciencias, Enxeñaría e Arquitectura, Ciencias Sociais e Xurídicas (I, II, 
III e IV) e Artes e Humanidades (I e II). As titulacións correspondentes a cada 
unha das ramas poden consultarse no anexo II.

Ámbito do estudo

O universo ou poboación de interese non pertence a un ámbito xeográfico 
nun sentido estrito, dado que os titulados no SUG non teñen por que ser 
necesariamente residentes en Galicia.

Unidade de mostraxe/Unidade informante

A unidade de mostraxe e a unidade informante son a mesma: cada un dos 
titulados no SUG durante os cursos estudados. A estes accedeuse a través de 
listaxes proporcionadas por cada unha das universidades.
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3. Datos técnicos do estudo

Poboación

A poboación de interese está constituída polos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia durante os cursos académicos 2003-2004 e 2004-2005, 
continuando na liña dos estudos anteriores levados a cabo pola ACSUG.

Táboa 1. Titulados no SUG nos cursos 2003-2004 e 2004-2005.

Universidade\Curso 2003-2004 2004-2005 TOTAL

A Coruña 3235 3183 6418

Santiago de Compostela 4480 4531 9011

Vigo 3713 3965 7677

TOTAL 11428 11679 23107

Ao igual que nos estudos xa publicados pola ACSUG (PIL 1996-2001 e PIL 
2001-2003), considéranse as seguintes ramas de coñecemento: Ciencias da 
Saúde, Ciencias, Enxeñaría e Arquitectura, Ciencias Sociais e Xurídicas (I, II, 
III e IV) e Artes e Humanidades (I e II). As titulacións correspondentes a cada 
unha das ramas poden consultarse no anexo II.

Ámbito do estudo

O universo ou poboación de interese non pertence a un ámbito xeográfico 
nun sentido estrito, dado que os titulados no SUG non teñen por que ser 
necesariamente residentes en Galicia.

Unidade de mostraxe/Unidade informante

A unidade de mostraxe e a unidade informante son a mesma: cada un dos 
titulados no SUG durante os cursos estudados. A estes accedeuse a través de 
listaxes proporcionadas por cada unha das universidades.
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Deseño da mostra

Procedeuse a unha mostraxe estratificada, determinando a mostra por 
titulación e campus e cunha posterior asignación proporcional para cada 
un dos cursos. O tamaño calculouse para a estimación de parámetros de 
proporción na poboación, cun erro máximo absoluto admisible do 10% por 
titulación e campus.

Recollida de información

As enquisas realizáronse mediante entrevista telefónica, fixando un número 
máximo de 5 chamadas por titulado e escollendo estes de xeito aleatorio. O 
cuestionario garda moitas similitudes co do estudo anterior, PIL 2001-2003, 
co obxectivo de facer os resultados comparables. Os ítems incluídos poden 
consultarse no anexo I deste documento.

Realización do traballo de campo

O traballo de campo foi realizado por CALLCENTER, Centro de Atención de 
Llamadas, SA, dende o 2 de abril ata o 6 de xuño de 2007.
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4.
 Descritiva da 
poboación

Achegamos unha breve descrición da poboación a estudar: os 
titulados no SUG entre o 2003 e o 2005. Nesta epígrafe inclúese 
información sobre se a titulación cursada era a súa primeira 
opción ou os anos empregados na titulación.
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A poboación obxecto deste estudo son os titulados no SUG nos cursos 
2003-2004 e 2004-2005. Para contextualizar a súa situación actual, 
describimos nesta primeira parte algúns aspectos socio-demográficos 
(como a idade ou o nivel de estudos dos pais) e académicos (anos a maiores 
empregados no título, outros estudos rematados...) destes titulados.

Ano de nacemento

Os titulados enquisados remataron os seus estudos nos cursos 2003-2004 e 
2004-2005. Dado que a duración dos estudos varía entre 3 e 5 cursos (na 
maioría dos casos), é de esperar que a maior parte dos titulados nacese entre 
1981 e 1984. Na Táboa 2 amósase a distribución por rama de coñecemento. 
Pódese ver que nalgunhas ramas, coma en Enxeñaría e Arquitectura, Ciencias 
Sociais e Xurídicas I e Ciencias, existe unha considerable porcentaxe de 
titulados que naceron en anos anteriores ao 1980. Este feito pode ter en parte 
explicación na continuación de estudos superiores ou licenciaturas, unha vez 
rematados uns estudos de primeiro ciclo. No global do SUG, vemos que os 
titulados que naceron no 1980 ou antes son o 63.20% do total. Este patrón 
é similar ao que se observou no estudo PIL 2001-2003. 

RAMAS <1978 1978 1979 1980 1981 1982 1983 >1983

Ciencias da Saúde 15.77% 7.14% 7.10% 13.65% 16.94% 8.96% 18.32% 12.12%

Ciencias 24.49% 13.16% 14.85% 16.85% 17.30% 10.17% 1.21% 1.97%

Enxeñaría e Arquitectura 47.32% 13.59% 11.19% 11.68% 8.77% 4.82% 2.34% 0.25%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 30.59% 12.75% 13.70% 13.55% 14.29% 10.44% 3.13% 1.56%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 23.62% 11.94% 11.45% 19.32% 19.63% 9.52% 2.92% 1.60%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 15.84% 7.40% 11.10% 14.24% 16.86% 15.01% 13.04% 6.52%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 6.52% 3.20% 5.48% 11.29% 18.31% 27.30% 20.66% 7.24%

Artes e Humanidades I 20.50% 10.85% 14.15% 14.16% 22.06% 12.41% 4.79% 1.08%

Artes e Humanidades II 19.35% 10.95% 12.70% 15.90% 22.45% 17.09% 1.09% 0.46%

SUG 27.01% 10.77% 11.38% 14.28% 15.46% 10.59% 6.93% 3.57%
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4. Descritiva da poboación

A poboación obxecto deste estudo son os titulados no SUG nos cursos 
2003-2004 e 2004-2005. Para contextualizar a súa situación actual, 
describimos nesta primeira parte algúns aspectos socio-demográficos 
(como a idade ou o nivel de estudos dos pais) e académicos (anos a maiores 
empregados no título, outros estudos rematados...) destes titulados.

Ano de nacemento

Os titulados enquisados remataron os seus estudos nos cursos 2003-2004 e 
2004-2005. Dado que a duración dos estudos varía entre 3 e 5 cursos (na 
maioría dos casos), é de esperar que a maior parte dos titulados nacese entre 
1981 e 1984. Na Táboa 2 amósase a distribución por rama de coñecemento. 
Pódese ver que nalgunhas ramas, coma en Enxeñaría e Arquitectura, Ciencias 
Sociais e Xurídicas I e Ciencias, existe unha considerable porcentaxe de 
titulados que naceron en anos anteriores ao 1980. Este feito pode ter en parte 
explicación na continuación de estudos superiores ou licenciaturas, unha vez 
rematados uns estudos de primeiro ciclo. No global do SUG, vemos que os 
titulados que naceron no 1980 ou antes son o 63.20% do total. Este patrón 
é similar ao que se observou no estudo PIL 2001-2003. 

Táboa 2.  Distribución dos titulados no SUG por ano de nacemento.

RAMAS <1978 1978 1979 1980 1981 1982 1983 >1983

Ciencias da Saúde 15.77% 7.14% 7.10% 13.65% 16.94% 8.96% 18.32% 12.12%

Ciencias 24.49% 13.16% 14.85% 16.85% 17.30% 10.17% 1.21% 1.97%

Enxeñaría e Arquitectura 47.32% 13.59% 11.19% 11.68% 8.77% 4.82% 2.34% 0.25%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 30.59% 12.75% 13.70% 13.55% 14.29% 10.44% 3.13% 1.56%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 23.62% 11.94% 11.45% 19.32% 19.63% 9.52% 2.92% 1.60%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 15.84% 7.40% 11.10% 14.24% 16.86% 15.01% 13.04% 6.52%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 6.52% 3.20% 5.48% 11.29% 18.31% 27.30% 20.66% 7.24%

Artes e Humanidades I 20.50% 10.85% 14.15% 14.16% 22.06% 12.41% 4.79% 1.08%

Artes e Humanidades II 19.35% 10.95% 12.70% 15.90% 22.45% 17.09% 1.09% 0.46%

SUG 27.01% 10.77% 11.38% 14.28% 15.46% 10.59% 6.93% 3.57%
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Nivel de estudos dos pais

Preguntóuselles aos titulados sobre o nivel de estudos dos pais, por se este 
puidera influír na elección de cursar unha titulación universitaria. No caso 
das nais (Figura 8), arredor do 60% posúe estudos primarios, mentres que só 
arredor dun 16% ten estudos universitarios medios ou superiores. No caso 
dos pais (Figura 9), a porcentaxe é similar (51.61% estudos primarios). Non 
se observan grandes diferenzas entre nais e pais, agás nas porcentaxes de 
estudos universitarios superiores (véxase Táboa 3). Por ramas de coñecemento, 
cabe salientar que en Artes e Humanidades I máis do 10% das nais presentan 
estudos universitarios superiores, sendo esta porcentaxe máis baixa para 
todas as outras ramas. No caso dos pais, a porcentaxe daqueles con estudos 
universitarios superiores supera o 10% na maioría das ramas.

Distribución da mostra por sexo

No tocante á distribución por sexo, a porcentaxe de mulleres tituladas é 
dun 65.66% fronte ao 34.34% de homes (Figura 6). En todas as ramas de 
coñecemento é sempre superior a porcentaxe de tituladas (notablemente 
superior no caso de Ciencias da Saúde), agás na rama de Enxeñaría e 
Arquitectura (60% homes, 40% mulleres). Tampouco se observaron cambios 
con respecto a estudos anteriores no ámbito autonómico. Nos informes de 
Datos e Cifras do Sistema Universitario Español (Ministerio de Educación e 
Ciencia), pódese ver que estas porcentaxes de alumnos de novo ingreso por 
sexo (58% mulleres, 42% homes) presentan unha menor diferenza que nas 
porcentaxes de titulados. De feito, a porcentaxe de homes decrece en máis 
dun 8% en relación coas taxas de novo ingreso. No caso das mulleres, a 
porcentaxe increméntase (arredor dun 7%).

34,34%

65,66%

Home Muller

Figura 6.  Distribución dos titulados no SUG por sexo.
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Figura 7.  Distribución dos titulados no SUG por sexo e ramas de coñecemento.

Nivel de estudos dos pais

Preguntóuselles aos titulados sobre o nivel de estudos dos pais, por se este 
puidera influír na elección de cursar unha titulación universitaria. No caso 
das nais (Figura 8), arredor do 60% posúe estudos primarios, mentres que só 
arredor dun 16% ten estudos universitarios medios ou superiores. No caso 
dos pais (Figura 9), a porcentaxe é similar (51.61% estudos primarios). Non 
se observan grandes diferenzas entre nais e pais, agás nas porcentaxes de 
estudos universitarios superiores (véxase Táboa 3). Por ramas de coñecemento, 
cabe salientar que en Artes e Humanidades I máis do 10% das nais presentan 
estudos universitarios superiores, sendo esta porcentaxe máis baixa para 
todas as outras ramas. No caso dos pais, a porcentaxe daqueles con estudos 
universitarios superiores supera o 10% na maioría das ramas.

Distribución da mostra por sexo

No tocante á distribución por sexo, a porcentaxe de mulleres tituladas é 
dun 65.66% fronte ao 34.34% de homes (Figura 6). En todas as ramas de 
coñecemento é sempre superior a porcentaxe de tituladas (notablemente 
superior no caso de Ciencias da Saúde), agás na rama de Enxeñaría e 
Arquitectura (60% homes, 40% mulleres). Tampouco se observaron cambios 
con respecto a estudos anteriores no ámbito autonómico. Nos informes de 
Datos e Cifras do Sistema Universitario Español (Ministerio de Educación e 
Ciencia), pódese ver que estas porcentaxes de alumnos de novo ingreso por 
sexo (58% mulleres, 42% homes) presentan unha menor diferenza que nas 
porcentaxes de titulados. De feito, a porcentaxe de homes decrece en máis 
dun 8% en relación coas taxas de novo ingreso. No caso das mulleres, a 
porcentaxe increméntase (arredor dun 7%).
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Titulación cursada como primeira opción

O incremento da oferta dentro do mapa de titulacións do SUG nos últimos anos, 
unido á diminución no número de alumnos que cursan estudos universitarios, 
propiciou que sexa máis doado para os alumnos de novo ingreso o cursar a 
titulación que elixen como primeira opción. No caso dos titulados entre 2003 e 
2005, máis do 70% dos enquisados cursaron a titulación elixida como primeira 
opción, como pode verse na Figura 10. Esta situación xa se viña dando en anos 
anteriores, como se concluíu no PIL 2001-2003. Cabe destacar neste sentido 
as ramas de Artes e Humanidades I (75.57%) e Ciencias da Saúde (74.79%), 
mentres que Ciencias Sociais e Xurídicas III é a de menor proporción (66.92%) de 
titulados que cursaron os estudos escollidos como primeira opción (Figura 11).

Táboa 3.  Nivel de estudos dos pais para os titulados no SUG.

Nivel de estudos Nai Pai

Sen estudos 3.17% 2.86%

Primarios 59.05% 51.61%

Bacharelato/Formación profesional 21.24% 25.66%

Universitarios medios 10.59% 9.18%

Universitarios superiores 5.94% 10.70%
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 Sen estudos    Primarios    Bacharelato/FP    Universitarios medios    Universitarios superiores

Figura 8.  Nivel de estudos da nai para os titulados no SUG.  
Porcentaxes por ramas de coñecemento.

Na comparativa coas cifras no ámbito estatal (Datos e cifras do Sistema 
Universitario Español), a porcentaxe de nais (20%) e pais (28%) con estudos 
universitarios é superior ás porcentaxes do SUG. Tamén existe un descenso na 
porcentaxe de titulados con proxenitores que teñan estudos de bacharelato 
ou formación profesional (10% menos en ambos os casos).
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 Sen estudos    Primarios    Bacharelato/FP    Universitarios medios    Universitarios superiores

Figura 9.  Nivel de estudos do pai para os titulados no SUG.  
Porcentaxes por ramas de coñecemento.

Titulación cursada como primeira opción

O incremento da oferta dentro do mapa de titulacións do SUG nos últimos anos, 
unido á diminución no número de alumnos que cursan estudos universitarios, 
propiciou que sexa máis doado para os alumnos de novo ingreso o cursar a 
titulación que elixen como primeira opción. No caso dos titulados entre 2003 e 
2005, máis do 70% dos enquisados cursaron a titulación elixida como primeira 
opción, como pode verse na Figura 10. Esta situación xa se viña dando en anos 
anteriores, como se concluíu no PIL 2001-2003. Cabe destacar neste sentido 
as ramas de Artes e Humanidades I (75.57%) e Ciencias da Saúde (74.79%), 
mentres que Ciencias Sociais e Xurídicas III é a de menor proporción (66.92%) de 
titulados que cursaron os estudos escollidos como primeira opción (Figura 11).

Nivel de estudos Nai Pai

Sen estudos 3.17% 2.86%

Primarios 59.05% 51.61%

Bacharelato/Formación profesional 21.24% 25.66%

Universitarios medios 10.59% 9.18%

Universitarios superiores 5.94% 10.70%

Na comparativa coas cifras no ámbito estatal (Datos e cifras do Sistema 
Universitario Español), a porcentaxe de nais (20%) e pais (28%) con estudos 
universitarios é superior ás porcentaxes do SUG. Tamén existe un descenso na 
porcentaxe de titulados con proxenitores que teñan estudos de bacharelato 
ou formación profesional (10% menos en ambos os casos).
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Anos a maiores empregados na titulación

O 48.54% dos titulados do SUG rematou a súa titulación nos anos estipulados 
no plan de estudos (véxase Táboa 4), mentres que un 35% tardan un ou dous 
anos máis dos contemplados no plan. Debe terse en conta a heteroxeneidade 
da duración estipulada nas titulacións. Na Figura 12 pode verse que arredor 
do 90% dos titulados en Artes e Humanidades II rematan a súa titulación no 
tempo que marca o plan de estudos. As maiores duracións obsérvanse na 
rama de Enxeñaría e Arquitectura, seguida de Ciencias Sociais e Xurídicas I 
e de Ciencias.71,79%

28,21%

NonSi

Figura 10. Porcentaxe de titulados do SUG que cursaron a titulación escollida como 
primeira opción.

SUG

CC. Saúde

Ciencias

Enxeñaría e
Arquitectura

CC.SS.XX. I

CC.SS.XX. II

CC.SS.XX. III

CC.SS.XX. IV

Artes e
Humanidades I

Artes e
Humanidades II

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Figura 11. Titulados que cursaron a titulación escollida como primeira opción. 
Porcentaxes por ramas de coñecemento.
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Anos a maiores empregados na titulación

O 48.54% dos titulados do SUG rematou a súa titulación nos anos estipulados 
no plan de estudos (véxase Táboa 4), mentres que un 35% tardan un ou dous 
anos máis dos contemplados no plan. Debe terse en conta a heteroxeneidade 
da duración estipulada nas titulacións. Na Figura 12 pode verse que arredor 
do 90% dos titulados en Artes e Humanidades II rematan a súa titulación no 
tempo que marca o plan de estudos. As maiores duracións obsérvanse na 
rama de Enxeñaría e Arquitectura, seguida de Ciencias Sociais e Xurídicas I 
e de Ciencias.
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Figura 12. Distribución dos titulados no SUG por anos a maiores empregados na 
titulación. Porcentaxes por ramas de coñecemento.
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Outras titulacións universitarias rematadas

Os titulados enquisados remataron unha titulación universitaria entre o 
2003 e o 2005, feito que non impide que tivesen outra titulación cursada 
anteriormente ou que, no momento de realización da enquisa, rematasen 
outros estudos universitarios. O 12.13% dos titulados posúen outra titulación 
universitaria, como pode verse na Figura 15. Por ramas de coñecemento, 
destacan os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas III, onde unha cuarta parte 
dos titulados posúen outra titulación. Pola contra, só o 4.49% dos titulados 
na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas II posúe unha segunda titulación 
(Figura 16).

Táboa 4.  Distribución dos titulados no SUG por anos a maiores empregados na 
titulación.

Anos a maiores empregados na titulación % 2003-2005 SUG

Ningún 48.54%

1 21.49%

2 13.64%

3 7.49%

4 3.65%

5 3.18%

6 0.67%

Máis de 6 1.35%

Nota media do expediente

O 34.34% dos titulados posúen unha nota media no seu expediente de 
notable mentres que o 63.49% dos titulados no SUG obteñen unha 
cualificación media de aprobado ao finalizar os seus estudos. Na Figura 14 
pódese observar que as mellores cualificacións por ramas de coñecemento 
obtéñenas os titulados de Ciencias da Saúde (un 52.31% de cualificacións de 
notable ou superior). Pola contra, os titulados de Ciencias só obteñen estas 
cualificacións nun 23.97% dos casos. 

63,49%

34,34%

2,00% 0,16%

Aprobado Notable Sobresaínte Matrícula de honra

Figura 13. Nota media do expediente académico dos titulados no SUG.
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 Aprobado      Notable     Sobresaínte     Matrícula de honra

Figura 14. Nota media do expediente académico dos titulados no SUG.  
Porcentaxes por ramas de coñecemento.

Outras titulacións universitarias rematadas

Os titulados enquisados remataron unha titulación universitaria entre o 
2003 e o 2005, feito que non impide que tivesen outra titulación cursada 
anteriormente ou que, no momento de realización da enquisa, rematasen 
outros estudos universitarios. O 12.13% dos titulados posúen outra titulación 
universitaria, como pode verse na Figura 15. Por ramas de coñecemento, 
destacan os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas III, onde unha cuarta parte 
dos titulados posúen outra titulación. Pola contra, só o 4.49% dos titulados 
na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas II posúe unha segunda titulación 
(Figura 16).

Anos a maiores empregados na titulación % 2003-2005 SUG

Ningún 48.54%

1 21.49%

2 13.64%

3 7.49%

4 3.65%

5 3.18%

6 0.67%

Máis de 6 1.35%

Nota media do expediente

O 34.34% dos titulados posúen unha nota media no seu expediente de 
notable mentres que o 63.49% dos titulados no SUG obteñen unha 
cualificación media de aprobado ao finalizar os seus estudos. Na Figura 14 
pódese observar que as mellores cualificacións por ramas de coñecemento 
obtéñenas os titulados de Ciencias da Saúde (un 52.31% de cualificacións de 
notable ou superior). Pola contra, os titulados de Ciencias só obteñen estas 
cualificacións nun 23.97% dos casos. 
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Ao referirnos a outras titulacións universitarias rematadas, contémplanse as 
opcións de diplomaturas ou enxeñerías técnicas, licenciaturas ou enxeñerías 
superiores ou titulacións propias do SUG. O 44.14% dos titulados que teñen 
outra titulación posúen unha diplomatura ou enxeñería técnica, un 40.90% 
teñen unha licenciatura ou enxeñería superior e un 17.67% teñen cursada 
unha titulación propia. Os resultados globais do SUG, comparados cos obtidos 
no PIL 2001-2003, poden verse na Táboa 5. 

Outras titulacións rematadas % 2001-2003 SUG % 2003-2005 SUG

Diplomado/Enxeñeiro técnico/Arquitecto técnico 49.43% 44.14%

Licenciado/Enxeñeiro superior/Arquitecto 43.62% 40.90%

Titulación propia 6.95% 17.67%

Por ramas de coñecemento (Figura 17), son os titulados de Enxeñaría e 
Arquitectura e Ciencias os que optan nunha maior medida por cursar un 
título propio (máis do 25%).

12,13%

87,87%

NonSi

Figura 15. Porcentaxe de titulados no SUG con outras titulacións rematadas.
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CC.SS.XX. III

CC.SS.XX. IV

Artes e
Humanidades I

Artes e
Humanidades II

Figura 16. Titulados no SUG con outras titulacións universitarias rematadas. 
Porcentaxes por ramas de coñecemento.
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Ao referirnos a outras titulacións universitarias rematadas, contémplanse as 
opcións de diplomaturas ou enxeñerías técnicas, licenciaturas ou enxeñerías 
superiores ou titulacións propias do SUG. O 44.14% dos titulados que teñen 
outra titulación posúen unha diplomatura ou enxeñería técnica, un 40.90% 
teñen unha licenciatura ou enxeñería superior e un 17.67% teñen cursada 
unha titulación propia. Os resultados globais do SUG, comparados cos obtidos 
no PIL 2001-2003, poden verse na Táboa 5. 

Táboa 5.  Porcentaxe de titulados con outras titulacións universitarias rematadas. 
Comparativa co PIL 2001-2003.

Outras titulacións rematadas % 2001-2003 SUG % 2003-2005 SUG

Diplomado/Enxeñeiro técnico/Arquitecto técnico 49.43% 44.14%

Licenciado/Enxeñeiro superior/Arquitecto 43.62% 40.90%

Titulación propia 6.95% 17.67%

Por ramas de coñecemento (Figura 17), son os titulados de Enxeñaría e 
Arquitectura e Ciencias os que optan nunha maior medida por cursar un 
título propio (máis do 25%).
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Arquitecto técnico
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Figura 17. Titulados no SUG con outras titulacións universitarias rematadas. 
Porcentaxes por tipo de estudos e ramas de coñecemento.
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Por ramas de coñecemento, destacan os titulados de Ciencias , onde un 
30.81% dos enquisados ten estudos de posgrao rematados e tamén Artes 
e Humanidades I e II (aproximadamente o 26%). Os titulados de Ciencias da 
Saúde e Ciencias Sociais e Xurídicas III (14% aproximadamente) son os que 
menos escollen este tipo de estudos, como se pode ver na Figura 19. Tamén 
por ramas de coñecemento, atendendo ao tipo de estudos de posgrao, a 
maior parte destes títulos son de tipo máster/posgrao. Destacan neste sentido 
as ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas I, II e IV, cunha porcentaxe superior 
ao 90%. A rama de Artes e Humanidades II destaca en estudos de 3.º ciclo, 
cunha porcentaxe que supera o 35% en contraste co resto das ramas, que 
presenta unha porcentaxe inferior ao 25% (Figura 20).

Estudos de posgrao rematados

Outra opción á hora de continuar estudos é cursar estudos de posgrao ou 
de doutoramento. Un 20.51% dos titulados entre o 2003 e 2005 remataron 
estudos de posgrao. A maior parte dos casos elixiron un máster/posgrao 
(84.88%), fronte a un 16.16% que cursaron estudos de 3.º ciclo (Figura 18). A 
distribución é similar á que se recolleu para os titulados do 2001-2003 (Táboa 
6). Nótese que existe a posibilidade de que un mesmo titulado teña estudos 
de 3.º ciclo e máster rematados, conxuntamente.

20,51%

79,49%

NonSi

Figura 18. Porcentaxe de titulados no SUG con estudos de posgrao rematados.

Táboa 6.  Porcentaxes de titulados con estudos de posgrao rematados.  
Comparativa co PIL 2001-2003.

Tipo de estudos de posgrao % 2001-2003 SUG % 2003-2005 SUG

3.º ciclo 10.26% 16.16%

Máster/Posgrao 89.74% 84.88%
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Por ramas de coñecemento, destacan os titulados de Ciencias , onde un 
30.81% dos enquisados ten estudos de posgrao rematados e tamén Artes 
e Humanidades I e II (aproximadamente o 26%). Os titulados de Ciencias da 
Saúde e Ciencias Sociais e Xurídicas III (14% aproximadamente) son os que 
menos escollen este tipo de estudos, como se pode ver na Figura 19. Tamén 
por ramas de coñecemento, atendendo ao tipo de estudos de posgrao, a 
maior parte destes títulos son de tipo máster/posgrao. Destacan neste sentido 
as ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas I, II e IV, cunha porcentaxe superior 
ao 90%. A rama de Artes e Humanidades II destaca en estudos de 3.º ciclo, 
cunha porcentaxe que supera o 35% en contraste co resto das ramas, que 
presenta unha porcentaxe inferior ao 25% (Figura 20).
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Figura 19. Titulados no SUG con estudos de posgrao rematados.  
Porcentaxes por ramas de coñecemento.

Estudos de posgrao rematados

Outra opción á hora de continuar estudos é cursar estudos de posgrao ou 
de doutoramento. Un 20.51% dos titulados entre o 2003 e 2005 remataron 
estudos de posgrao. A maior parte dos casos elixiron un máster/posgrao 
(84.88%), fronte a un 16.16% que cursaron estudos de 3.º ciclo (Figura 18). A 
distribución é similar á que se recolleu para os titulados do 2001-2003 (Táboa 
6). Nótese que existe a posibilidade de que un mesmo titulado teña estudos 
de 3.º ciclo e máster rematados, conxuntamente.

Tipo de estudos de posgrao % 2001-2003 SUG % 2003-2005 SUG

3.º ciclo 10.26% 16.16%

Máster/Posgrao 89.74% 84.88%
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3.º Ciclo Máster/Posgrao

Figura 20. Titulados no SUG con estudos de posgrao rematados. Porcentaxes por tipo 
de estudos e ramas de coñecemento.

Posuír mellores condicións para atopar emprego é a razón prioritaria para 
cursar estudos de posgrao, obtendo unha valoración moi similar á do PIL 
2001-2003, seguida de lonxe por outras opcións, coma as carencias na 
formación ou a promoción laboral. De feito, as carencias na formación previa 
son un dos motivos menos valorados (Figura 21) e é a rama de Ciencias Sociais 
e Xurídicas III a que presenta unha maior porcentaxe de titulados que cursaron 
estudos de posgrao por este motivo (Figura 22).
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54,15%

22,22%

13,52%

10,11%

Estar en mellores condicións
para atopar emprego

Por desenvolvemento
ou promoción laboral

Por carencias na formación previa Por outras razóns

Figura 21. Motivos para realizar o posgrao. Porcentaxes do SUG 2003-2005.
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Figura 22. Motivos para realizar o posgrao. Porcentaxes por ramas de coñecemento.

Posuír mellores condicións para atopar emprego é a razón prioritaria para 
cursar estudos de posgrao, obtendo unha valoración moi similar á do PIL 
2001-2003, seguida de lonxe por outras opcións, coma as carencias na 
formación ou a promoción laboral. De feito, as carencias na formación previa 
son un dos motivos menos valorados (Figura 21) e é a rama de Ciencias Sociais 
e Xurídicas III a que presenta unha maior porcentaxe de titulados que cursaron 
estudos de posgrao por este motivo (Figura 22).
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5. 
A estadía na 
universidade

A visión que os titulados poden dar do seu paso pola 
universidade é de crucial importancia á hora de planificar  
accións formativas, como as prácticas externas.
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A visión que os titulados universitarios dan do seu paso pola universidade 
pode ser de crucial importancia á hora de planificar accións formativas, como 
as prácticas externas en empresas e institucións. En relación con este aspecto, 
os titulados do SUG sitúan por debaixo do 3 as facilidades para a realización 
de prácticas externas na súa universidade. Esta valoración varía notablemente 
dunhas ramas a outras (Figura 23). Tendo en conta o feito de que, nalgunhas 
titulacións, a realización de prácticas externas é indispensable para a obtención 
do título (o denominado practicum), son os titulados de Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV e de Ciencias da Saúde os que outorgan unha maior valoración. 
A Figura 24 permite observar as porcentaxes acumuladas por ramas, no que 
resalta a pouca valoración dada polas ramas de Artes e Humanidades II e 
Ciencias Sociais e Xurídicas II.
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5. A estadía na universidade

A visión que os titulados universitarios dan do seu paso pola universidade 
pode ser de crucial importancia á hora de planificar accións formativas, como 
as prácticas externas en empresas e institucións. En relación con este aspecto, 
os titulados do SUG sitúan por debaixo do 3 as facilidades para a realización 
de prácticas externas na súa universidade. Esta valoración varía notablemente 
dunhas ramas a outras (Figura 23). Tendo en conta o feito de que, nalgunhas 
titulacións, a realización de prácticas externas é indispensable para a obtención 
do título (o denominado practicum), son os titulados de Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV e de Ciencias da Saúde os que outorgan unha maior valoración. 
A Figura 24 permite observar as porcentaxes acumuladas por ramas, no que 
resalta a pouca valoración dada polas ramas de Artes e Humanidades II e 
Ciencias Sociais e Xurídicas II.
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Figura 23. Facilitábase a realización de prácticas en empresas. Valoracións medias. 
Escala de 1 a 5.
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Ramas
Non precisou apoio 

 externo de academias

Ciencias da Saúde 61.96%

Ciencias 35.95%

Enxeñaría e Arquitectura 26.24%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 16.87%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 50.14%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 64.99%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 32.30%

Artes e Humanidades I 54.29%

Artes e Humanidades II 42.75%

SUG 41.63%

O 41.63% dos titulados non precisou apoio externo de academias durante 
os seus estudos, sendo os de Ciencias Sociais e Xurídicas II (64.99% non 
precisaron apoio externo), seguidos polos de Ciencias da Saúde (61.96%), 
os que menos o necesitaron. No sentido oposto, están os titulados de 
Ciencias Sociais e Xurídicas I, dos que tan só un 16.87% afirma que non 
necesitou acudir a academias (Táboa 7). Resultados similares presentáronse 
en estudos anteriores, aínda que no caso dos titulados dos cursos 2001-2002 
e 2002-2003 (PIL 2001-2003) era a rama de Ciencias Sociais e Xurídicas I a 
que amosaba unha porcentaxe maior de titulados que non precisaron axuda 
externa durante os seus estudos.

Ramas
Non precisou colaboración 

 dos profesores

Ciencias da Saúde 43.08%

Ciencias 40.26%

Enxeñaría e Arquitectura 38.55%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 43.22%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 40.45%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 46.37%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 36.18%

Artes e Humanidades I 33.23%

Artes e Humanidades II 38.55%

SUG 39.88%

Con relación a estudos anteriores obsérvase unha valoración similar aos 
resultados do PIL 1996-2001, aínda que no caso da comparativa con 
resultados do PIL 2001-2003 Ciencias Sociais e Xurídicas IV non acadaba 
unha puntuación tan alta coma nestes outros. 

Cando se lles pregunta aos titulados se, durante os seus estudos, os docentes 
tiveron en conta os avances e a tecnoloxía predominante no seu campo, son 
tamén as ramas de Ciencias da Saúde e de Ciencias Sociais e Xurídicas IV 
as que amosan unha maior puntuación, seguidas das ramas de Ciencias e 
Ciencias Sociais e Xurídicas III. Comparados con estudos anteriores non se 
aprecian grandes cambios, xa que tamén estas ramas eran as que presentaban 
unha maior valoración.
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Figura 24. Facilitábase a realización de prácticas en empresas. Porcentaxes acumuladas 
por ramas de coñecemento.
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Táboa 7. Porcentaxes de titulados no SUG que non precisaron apoio externo de 
academias durante os seus estudos.

Ramas
Non precisou apoio 

 externo de academias

Ciencias da Saúde 61.96%

Ciencias 35.95%

Enxeñaría e Arquitectura 26.24%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 16.87%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 50.14%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 64.99%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 32.30%

Artes e Humanidades I 54.29%

Artes e Humanidades II 42.75%

SUG 41.63%

O 41.63% dos titulados non precisou apoio externo de academias durante 
os seus estudos, sendo os de Ciencias Sociais e Xurídicas II (64.99% non 
precisaron apoio externo), seguidos polos de Ciencias da Saúde (61.96%), 
os que menos o necesitaron. No sentido oposto, están os titulados de 
Ciencias Sociais e Xurídicas I, dos que tan só un 16.87% afirma que non 
necesitou acudir a academias (Táboa 7). Resultados similares presentáronse 
en estudos anteriores, aínda que no caso dos titulados dos cursos 2001-2002 
e 2002-2003 (PIL 2001-2003) era a rama de Ciencias Sociais e Xurídicas I a 
que amosaba unha porcentaxe maior de titulados que non precisaron axuda 
externa durante os seus estudos.

Táboa 8.  Porcentaxes de titulados no SUG que non precisaron a colaboración dos 
profesores unha vez rematada a titulación.

Ramas
Non precisou colaboración 

 dos profesores

Ciencias da Saúde 43.08%

Ciencias 40.26%

Enxeñaría e Arquitectura 38.55%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 43.22%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 40.45%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 46.37%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 36.18%

Artes e Humanidades I 33.23%

Artes e Humanidades II 38.55%

SUG 39.88%

Con relación a estudos anteriores obsérvase unha valoración similar aos 
resultados do PIL 1996-2001, aínda que no caso da comparativa con 
resultados do PIL 2001-2003 Ciencias Sociais e Xurídicas IV non acadaba 
unha puntuación tan alta coma nestes outros. 

Cando se lles pregunta aos titulados se, durante os seus estudos, os docentes 
tiveron en conta os avances e a tecnoloxía predominante no seu campo, son 
tamén as ramas de Ciencias da Saúde e de Ciencias Sociais e Xurídicas IV 
as que amosan unha maior puntuación, seguidas das ramas de Ciencias e 
Ciencias Sociais e Xurídicas III. Comparados con estudos anteriores non se 
aprecian grandes cambios, xa que tamén estas ramas eran as que presentaban 
unha maior valoración.
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Cando se pregunta pola utilidade das prácticas externas para a inserción 
laboral, a maioría dos titulados considera que son moi ou bastante positivas. 
Por ramas de coñecemento, son os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas 
II e III os que ofrecen unha porcentaxe maior de valoracións positivas das 
prácticas externas.

Arredor do 40% dos titulados no SUG non precisaron da colaboración dos 
profesores unha vez rematada a titulación, como pode verse na Táboa 8. Por 
ramas de coñecemento, existen variacións que van dende o 46.37% no caso 
de titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas III, ata o 33.23% dos de Artes e 
Humanidades I. No caso de ser necesaria a colaboración dos profesores, os 
titulados do SUG valoran esta colaboración con puntuacións medias inferiores 
a 2.5 (véxase a Figura 26). 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

SUG

CC. Saúde

Ciencias

Enxeñaría e
Arquitectura

CC.SS.XX. I

CC.SS.XX. II

CC.SS.XX. III

CC.SS.XX. IV

Artes e
Humanidades I

Artes e
Humanidades II

Figura 25. Nos contidos das materias, tivéronse en conta os avances e a tecnoloxía 
predominantes no seu campo. Valoracións medias. Escala de 1 a 5.
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CC. Saúde

Ciencias

Enxeñaría e
Arquitectura

CC.SS.XX. I

CC.SS.XX. II

CC.SS.XX. III

CC.SS.XX. IV

Artes e
Humanidades I

Artes e
Humanidades II

Figura 26. Satisfacción dos titulados que precisaron a colaboración dos profesores unha 
vez rematada a titulación. Valoracións medias. Escala de 1 a 5.

Cando se pregunta pola utilidade das prácticas externas para a inserción 
laboral, a maioría dos titulados considera que son moi ou bastante positivas. 
Por ramas de coñecemento, son os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas 
II e III os que ofrecen unha porcentaxe maior de valoracións positivas das 
prácticas externas.

Arredor do 40% dos titulados no SUG non precisaron da colaboración dos 
profesores unha vez rematada a titulación, como pode verse na Táboa 8. Por 
ramas de coñecemento, existen variacións que van dende o 46.37% no caso 
de titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas III, ata o 33.23% dos de Artes e 
Humanidades I. No caso de ser necesaria a colaboración dos profesores, os 
titulados do SUG valoran esta colaboración con puntuacións medias inferiores 
a 2.5 (véxase a Figura 26). 
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Máis dun 60% dos titulados estudaron a tempo completo. Esta porcentaxe 
redúcese no caso dos titulados de Enxeñaría e Arquitectura e Artes e 
Humanidades II, onde se dan porcentaxes lixeiramente máis altas de titulados 
que compaxinaron estudo e traballo (Figura 28).

Entre os enquisados que compaxinaron traballo e estudos, a maioría tiveron 
algún traballo esporádico (máis do 50% dos que compaxinaron estudo e 
traballo). A porcentaxe daqueles que tiveron un traballo a tempo completo 
é superior ao 10% no global do SUG (Figura 29), achegándose ao 20% no 
caso de Ciencias Sociais e Xurídicas I. Resultados parecidos desprendíanse 
de estudos anteriores. No PIL 2001-2003, dos que simultanearon traballo e 
estudos, un 46.5% afirmaba ter realizados traballos esporádicos e un 36.5% 
tivera traballos a tempo parcial, mentres que só un 16.9% afirmaba que 
traballara a tempo completo.

En xeral, a relación do traballo durante os estudos coa titulación ten unha baixa 
valoración (Figura 30). Son os titulados das ramas de Enxeñaría e Arquitectura, 
Ciencias Sociais e Xurídicas III e IV os que consideran que o traballo co que 
compaxinaban os estudos estaba máis relacionado coa súa titulación e os de 
Ciencias da Saúde os que outorgan unha menor valoración.
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Figura 27.  Utilidade das prácticas externas para a inserción laboral.  
Porcentaxes por ramas de coñecemento.
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Figura 28. Porcentaxe de titulados no SUG que estudaron a tempo completo e que 
compaxinaron estudo e traballo, por ramas de coñecemento.
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Máis dun 60% dos titulados estudaron a tempo completo. Esta porcentaxe 
redúcese no caso dos titulados de Enxeñaría e Arquitectura e Artes e 
Humanidades II, onde se dan porcentaxes lixeiramente máis altas de titulados 
que compaxinaron estudo e traballo (Figura 28).

Entre os enquisados que compaxinaron traballo e estudos, a maioría tiveron 
algún traballo esporádico (máis do 50% dos que compaxinaron estudo e 
traballo). A porcentaxe daqueles que tiveron un traballo a tempo completo 
é superior ao 10% no global do SUG (Figura 29), achegándose ao 20% no 
caso de Ciencias Sociais e Xurídicas I. Resultados parecidos desprendíanse 
de estudos anteriores. No PIL 2001-2003, dos que simultanearon traballo e 
estudos, un 46.5% afirmaba ter realizados traballos esporádicos e un 36.5% 
tivera traballos a tempo parcial, mentres que só un 16.9% afirmaba que 
traballara a tempo completo.

En xeral, a relación do traballo durante os estudos coa titulación ten unha baixa 
valoración (Figura 30). Son os titulados das ramas de Enxeñaría e Arquitectura, 
Ciencias Sociais e Xurídicas III e IV os que consideran que o traballo co que 
compaxinaban os estudos estaba máis relacionado coa súa titulación e os de 
Ciencias da Saúde os que outorgan unha menor valoración.
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Figura 29. Distribución dos titulados no SUG segundo o tipo de traballo: esporádico, a 
tempo parcial, a tempo completo. Porcentaxes por ramas de coñecemento.
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Figura 30. Relación do estudo co traballo realizado durante a titulación.  
Valoracións medias. Escala de 1 a 5.
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A busca de emprego ao rematar os estudos universitarios non é 
a única alternativa para os titulados do SUG, dado que unha alta 
porcentaxe continúan estudos ou preparan oposicións. Os motivos 
principais de continuar estudos resultan ser a promoción laboral 
ou a mellora nas condicións para atopar un emprego.

 

6. 
Despois da 
universidade
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Buscar un traballo non é a única opción que un titulado ten ao rematar os 
estudos universitarios e unha porcentaxe importante decide continuar estudos 
ou preparar oposicións para o acceso ao corpo de funcionarios ou tamén 
compaxinar varias destas actividades.

Neste punto recóllense a porcentaxe de titulados que están traballando, a 
porcentaxe dos que seguen estudando e cantos deles preparan oposicións (ver 
Táboa 9 e Figura 31). O 71% dos titulados está traballando. A porcentaxe de 
titulados do SUG que están traballando, pero que o fan nun posto que non 
consideran relacionado coa súa titulación é do 5.94%.

Ramas % traballa % estuda
% prepara 
oposicións

Ciencias da Saúde 76.06% 28.87% 37.92%

Ciencias 60.50% 34.32% 26.97%

Enxeñaría e Arquitectura 83.28% 26.73% 10.72%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 78.32% 22.08% 16.47%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 59.74% 22.07% 38.77%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 62.07% 36.11% 54.11%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 70.06% 32.65% 19.21%

Artes e Humanidades I 60.74% 33.57% 41.10%

Artes e Humanidades II 66.27% 38.32% 48.40%

SUG 71.00% 28.86% 30.70%

As porcentaxes da Táboa 9 suman máis do 100%, debido á proporción de 
titulados que compaxinan algunhas destas actividades. Tamén sería pertinente 
aclarar que o colectivo aquí analizado son titulados recentes, polo que o 
falar dunha taxa de inserción laboral, referíndonos unicamente á porcentaxe 
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6. Despois da universidade

Buscar un traballo non é a única opción que un titulado ten ao rematar os 
estudos universitarios e unha porcentaxe importante decide continuar estudos 
ou preparar oposicións para o acceso ao corpo de funcionarios ou tamén 
compaxinar varias destas actividades.

Neste punto recóllense a porcentaxe de titulados que están traballando, a 
porcentaxe dos que seguen estudando e cantos deles preparan oposicións (ver 
Táboa 9 e Figura 31). O 71% dos titulados está traballando. A porcentaxe de 
titulados do SUG que están traballando, pero que o fan nun posto que non 
consideran relacionado coa súa titulación é do 5.94%.

Táboa 9.  Porcentaxe de titulados no SUG que traballan, estudan e preparan 
oposicións, por ramas de coñecemento.

Ramas % traballa % estuda
% prepara 
oposicións

Ciencias da Saúde 76.06% 28.87% 37.92%

Ciencias 60.50% 34.32% 26.97%

Enxeñaría e Arquitectura 83.28% 26.73% 10.72%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 78.32% 22.08% 16.47%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 59.74% 22.07% 38.77%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 62.07% 36.11% 54.11%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 70.06% 32.65% 19.21%

Artes e Humanidades I 60.74% 33.57% 41.10%

Artes e Humanidades II 66.27% 38.32% 48.40%

SUG 71.00% 28.86% 30.70%

As porcentaxes da Táboa 9 suman máis do 100%, debido á proporción de 
titulados que compaxinan algunhas destas actividades. Tamén sería pertinente 
aclarar que o colectivo aquí analizado son titulados recentes, polo que o 
falar dunha taxa de inserción laboral, referíndonos unicamente á porcentaxe 
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A maioría dos titulados que seguen estudando fano nun título propio, cunha 
demanda media dun 35.49% no SUG. Os estudos de posgrao ou máster cun 
24.50% no SUG son os que ocupan o segundo posto, mentres que un 23.28% 
cursan unha licenciatura ou enxeñería superior. Esta porcentaxe vese influída 
polas ramas de Enxeñaría e Arquitectura e de Ciencias Sociais e Xurídicas I 
e III, ramas nas que atopamos as enxeñerías técnicas (un paso natural para 
o acceso a unha enxeñería superior) e un gran número de diplomaturas. En 
canto aos estudos de doutoramento, son os titulados de Ciencias os que máis 
se decantan por esta opción (23.98% fronte ao 11.10% do SUG).

Na Figura 32, amósase a distribución do tipo de estudos que están cursando 
os titulados enquisados en función das ramas de coñecemento. Por ramas 
de coñecemento, cabe destacar a gran demanda de titulación propias das 
universidades por parte do sector de Ciencias Sociais e Xurídicas, Artes e 
Humanidades e Enxeñaría e Arquitectura. No caso de estudos de 3.º ciclo son 
máis demandados polos titulados de Ciencias , seguido dos das ramas de Artes 
e Humanidades. Os másters e posgraos son elixidos maioritariamente polos 
titulados de Enxeñaría e Arquitectura e de Ciencias. Como era de esperar, 
estes resultados concordan cos analizados no punto anterior, en relación cos 
estudos rematados.

Ramas I II III IV V

Ciencias da Saúde 7.74% 12.93% 40.15% 14.32% 25.28%

Ciencias 6.20% 10.04% 29.20% 23.98% 31.88%

Enxeñaría e Arquitectura 11.39% 29.80% 19.27% 10.37% 37.60%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 4.71% 32.23% 36.67% 8.05% 20.49%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 15.29% 16.96% 45.84% 6.70% 20.25%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 11.98% 27.06% 44.33% 6.94% 12.43%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 9.91% 26.69% 33.29% 12.26% 19.20%

Artes e Humanidades I 2.16% 14.33% 41.61% 19.96% 24.30%

Artes e Humanidades II 9.82% 13.14% 43.98% 18.30% 23.16%

SUG 9.66% 23.28% 35.49% 11.10% 24.50%

de titulados que traballan, pode resultar enganoso e non dar unha idea da 
ocupación real dos titulados universitarios, nin da súa traxectoria unha vez 
rematados os estudos superiores. Proba disto é a nada desprezable porcentaxe 
de titulados que continúa estudando ou preparando oposicións. Nos resultados 
que se obtiveron tamén se constatou que a porcentaxe de titulados que non 
seguían ningunha destas opcións era inferior ao 1%.

Ao falarmos da continuación de estudos, estamos referíndonos a todos 
aqueles titulados que continuaron a estudar outra diplomatura, licenciatura 
ou enxeñería; tamén aos que seguiron cunha titulación propia, un máster ou 
posgrao ou os que continuaron con estudos de doutoramento. Neste caso 
non estamos reflectindo a porcentaxe de titulados que adquiren formación 
complementaria non regulada, como estudos de idiomas ou informática.

Na Táboa 10, podemos ver a distribución por ramas de coñecemento, segundo 
o tipo de estudo que están a seguir.
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Figura 31. Porcentaxe de titulados no SUG que preparan oposicións, estudan ou 
traballan, por ramas de coñecemento.
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A maioría dos titulados que seguen estudando fano nun título propio, cunha 
demanda media dun 35.49% no SUG. Os estudos de posgrao ou máster cun 
24.50% no SUG son os que ocupan o segundo posto, mentres que un 23.28% 
cursan unha licenciatura ou enxeñería superior. Esta porcentaxe vese influída 
polas ramas de Enxeñaría e Arquitectura e de Ciencias Sociais e Xurídicas I 
e III, ramas nas que atopamos as enxeñerías técnicas (un paso natural para 
o acceso a unha enxeñería superior) e un gran número de diplomaturas. En 
canto aos estudos de doutoramento, son os titulados de Ciencias os que máis 
se decantan por esta opción (23.98% fronte ao 11.10% do SUG).

Na Figura 32, amósase a distribución do tipo de estudos que están cursando 
os titulados enquisados en función das ramas de coñecemento. Por ramas 
de coñecemento, cabe destacar a gran demanda de titulación propias das 
universidades por parte do sector de Ciencias Sociais e Xurídicas, Artes e 
Humanidades e Enxeñaría e Arquitectura. No caso de estudos de 3.º ciclo son 
máis demandados polos titulados de Ciencias , seguido dos das ramas de Artes 
e Humanidades. Os másters e posgraos son elixidos maioritariamente polos 
titulados de Enxeñaría e Arquitectura e de Ciencias. Como era de esperar, 
estes resultados concordan cos analizados no punto anterior, en relación cos 
estudos rematados.

Táboa 10.  Distribución dos titulados no SUG que continúa estudos, por tipo de estudos. 
I: Diplomatura/Enxeñería técnica/Arquitectura técnica; II: Licenciatura/
Enxeñería superior/Arquitectura; III: Titulación propia; IV: Terceiro ciclo; V: 
Máster ou Posgrao.

Ramas I II III IV V

Ciencias da Saúde 7.74% 12.93% 40.15% 14.32% 25.28%

Ciencias 6.20% 10.04% 29.20% 23.98% 31.88%

Enxeñaría e Arquitectura 11.39% 29.80% 19.27% 10.37% 37.60%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 4.71% 32.23% 36.67% 8.05% 20.49%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 15.29% 16.96% 45.84% 6.70% 20.25%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 11.98% 27.06% 44.33% 6.94% 12.43%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 9.91% 26.69% 33.29% 12.26% 19.20%

Artes e Humanidades I 2.16% 14.33% 41.61% 19.96% 24.30%

Artes e Humanidades II 9.82% 13.14% 43.98% 18.30% 23.16%

SUG 9.66% 23.28% 35.49% 11.10% 24.50%

de titulados que traballan, pode resultar enganoso e non dar unha idea da 
ocupación real dos titulados universitarios, nin da súa traxectoria unha vez 
rematados os estudos superiores. Proba disto é a nada desprezable porcentaxe 
de titulados que continúa estudando ou preparando oposicións. Nos resultados 
que se obtiveron tamén se constatou que a porcentaxe de titulados que non 
seguían ningunha destas opcións era inferior ao 1%.

Ao falarmos da continuación de estudos, estamos referíndonos a todos 
aqueles titulados que continuaron a estudar outra diplomatura, licenciatura 
ou enxeñería; tamén aos que seguiron cunha titulación propia, un máster ou 
posgrao ou os que continuaron con estudos de doutoramento. Neste caso 
non estamos reflectindo a porcentaxe de titulados que adquiren formación 
complementaria non regulada, como estudos de idiomas ou informática.

Na Táboa 10, podemos ver a distribución por ramas de coñecemento, segundo 
o tipo de estudo que están a seguir.
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Ramas
Mellores 

condicións
Promoción 

laboral
Carencias 

formativas
Outras razóns 

Ciencias da Saúde 72.43% 38.85% 16.25% 17.02%

Ciencias 68.55% 25.15% 11.98% 21.49%

Enxeñaría e Arquitectura 53.37% 40.40% 21.71% 15.07%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 68.59% 35.24% 14.56% 11.90%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 73.37% 28.00% 19.06% 8.70%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 72.63% 33.30% 14.50% 18.74%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 70.74% 22.55% 16.20% 15.92%

Artes e Humanidades I 64.64% 40.54% 11.47% 19.80%

Artes e Humanidades II 74.09% 28.42% 12.20% 17.00%

SUG 67.08% 34.31% 16.61% 15.40%
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Figura 32. Distribución dos titulados no SUG que continúan estudos, por tipo de 
estudos.

No tocante aos motivos para continuar estudos, a resposta está bastante 
clara, xa que os titulados de todas as ramas coinciden en que o motivo 
principal é estar en mellores condicións de atopar emprego, seguido polo 
desenvolvemento ou promoción laboral. É dicir, a motivación está vinculada 
directamente a unha mellora nas condicións de emprego. A continuación 
de estudos por carencias formativas é máis alta na rama de Enxeñaría e 
Arquitectura, feito que explicaría a alta porcentaxe de continuación de estudos 
(enxeñerías superiores). Estes resultados poden verse na Táboa 11 e na Figura 
33.
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Táboa 11.  Motivo para continuar estudos. Distribución dos titulados no SUG. 

Ramas
Mellores 

condicións
Promoción 

laboral
Carencias 

formativas
Outras razóns 

Ciencias da Saúde 72.43% 38.85% 16.25% 17.02%

Ciencias 68.55% 25.15% 11.98% 21.49%

Enxeñaría e Arquitectura 53.37% 40.40% 21.71% 15.07%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 68.59% 35.24% 14.56% 11.90%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 73.37% 28.00% 19.06% 8.70%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 72.63% 33.30% 14.50% 18.74%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 70.74% 22.55% 16.20% 15.92%

Artes e Humanidades I 64.64% 40.54% 11.47% 19.80%

Artes e Humanidades II 74.09% 28.42% 12.20% 17.00%

SUG 67.08% 34.31% 16.61% 15.40%
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Figura 33. Motivos para a continuación de estudos. Distribución dos titulados no SUG.

No tocante aos motivos para continuar estudos, a resposta está bastante 
clara, xa que os titulados de todas as ramas coinciden en que o motivo 
principal é estar en mellores condicións de atopar emprego, seguido polo 
desenvolvemento ou promoción laboral. É dicir, a motivación está vinculada 
directamente a unha mellora nas condicións de emprego. A continuación 
de estudos por carencias formativas é máis alta na rama de Enxeñaría e 
Arquitectura, feito que explicaría a alta porcentaxe de continuación de estudos 
(enxeñerías superiores). Estes resultados poden verse na Táboa 11 e na Figura 
33.
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7. 
Acceso ao 
emprego

Os obxectivos específicos do presente estudo recollen a 
necesidade de pulsar o estado do mercado de traballo. Unha 
importante parte dese pulso vén recollida en variables que 
teñen que ver coa busca de emprego relacionado coa titulación 
estudada, que reflictan a dificultade ou a facilidade dos titulados 
na procura dun primeiro emprego.
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As enquisas sobre inserción laboral recollen, como parte importante, un estudo 
sobre os distintos mecanismos que os titulados utilizan na busca de emprego. 
Este estudo inclúe a análise das distintas vías de busca, da vía propiciatoria 
do primeiro emprego e do número de contratos e empresas, polas que os 
titulados pasaron nos seus primeiros anos no mercado laboral.

Na Figura 34, recóllese a porcentaxe de titulados que manifestan que buscaron 
traballo relacionado coa súa titulación (69% no SUG). Estes resultados 
pódense relacionar cos do punto anterior, en particular, cos da Táboa 9, nos 
que se reflicte que un 71% dos titulados do SUG no período estudado están 
traballando e un 65.06% fano nun traballo que consideran relacionado 
coa súa titulación. Á primeira vista, estes resultados poderían verse como 
contraditorios, pero non é o caso, xa que debe terse en conta que o acceso 
ao emprego pode producirse sen que exista unha busca de traballo.
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7. Acceso ao emprego

As enquisas sobre inserción laboral recollen, como parte importante, un estudo 
sobre os distintos mecanismos que os titulados utilizan na busca de emprego. 
Este estudo inclúe a análise das distintas vías de busca, da vía propiciatoria 
do primeiro emprego e do número de contratos e empresas, polas que os 
titulados pasaron nos seus primeiros anos no mercado laboral.

Na Figura 34, recóllese a porcentaxe de titulados que manifestan que buscaron 
traballo relacionado coa súa titulación (69% no SUG). Estes resultados 
pódense relacionar cos do punto anterior, en particular, cos da Táboa 9, nos 
que se reflicte que un 71% dos titulados do SUG no período estudado están 
traballando e un 65.06% fano nun traballo que consideran relacionado 
coa súa titulación. Á primeira vista, estes resultados poderían verse como 
contraditorios, pero non é o caso, xa que debe terse en conta que o acceso 
ao emprego pode producirse sen que exista unha busca de traballo.

30,97%

44,98%

24,05%

Non Si, atopeino Si, pero non o atopei

Figura 34. Busca de traballo relacionado coa titulación estudada. Distribución dos 
titulados no SUG.
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Vías de busca de emprego 

Entre os titulados que buscaron traballo relacionado coa súa titulación, 
analizouse o grao de utilización que fixeron das distintas vías de busca de 
emprego. Para cada un dos ítems formulados no cuestionario solicitouse unha 
valoración entre 1 (Nada) e 5 (Moito).

A Figura 35 recolle as valoracións globais do SUG para cada unha das vías. A 
candidatura espontánea é a vía que máis destacan os titulados do SUG, cunha 
valoración de 3.55, seguida de Internet, 3.24. Outras vías sinaladas polos 
titulados con altas valoracións por utilización son responder a un anuncio de 
traballo de prensa, 2.72 e a través de contactos persoais, familiares/amizades, 
2.63.

Esta pregunta debe servir para dar unha primeira idea da proactividade dos 
titulados e tamén como filtro para poder discriminar aqueles individuos con 
traballos non relacionados coa titulación.

O estudo levado a cabo sobre os titulados do SUG 2001-2003 (PIL 2001-2003) 
reflectía que tan só un 16.20% dos titulados non buscaran emprego 
relacionado coa titulación. Esta taxa evolucionou desfavorablemente e podería 
estar reflectindo unha escasa compenetración da oferta e da demanda; é dicir, 
un desaliñamento entre os titulados que o SUG oferta e o que o mercado 
laboral actual demanda. Esta idea dá pé a incluír unha análise dos motivos 
que levan a un titulado a non buscar traballo relacionado coa súa titulación 
en posteriores estudos.

A Táboa 12 recolle os datos por ramas de coñecemento. As maiores diferenzas 
atópanse en Ciencias Sociais e Xurídicas II e Artes e Humanidades I, onde 
arredor dun 10% máis de titulados manifestan que non buscaron emprego 
relacionado. Entre os que si o buscan, as ramas nas que máis titulados 
atopan emprego relacionado son Ciencias da Saúde (65.09%) e Enxeñaría e 
Arquitectura (57.09%).

Táboa 12.  Busca de traballo relacionado coa titulación estudada.  
Distribución por ramas de coñecemento.

Ramas Non Si, atopeino
Si, pero non o 

atopei

Ciencias da Saúde 25.91% 65.09% 9.00%

Ciencias 33.11% 29.76% 37.13%

Enxeñaría e Arquitectura 25.25% 57.10% 17.65%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 27.58% 50.02% 22.40%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 41.12% 26.78% 32.10%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 34.26% 36.27% 29.47%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 26.87% 51.11% 22.02%

Artes e Humanidades I 39.05% 30.26% 30.69%

Artes e Humanidades II 35.77% 32.79% 31.44%

SUG 30.97% 44.98% 24.05%

Nalgunha das ramas de coñecemento analizadas existe bastante dispersión 
na distribución desta variable.
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Vías de busca de emprego 

Entre os titulados que buscaron traballo relacionado coa súa titulación, 
analizouse o grao de utilización que fixeron das distintas vías de busca de 
emprego. Para cada un dos ítems formulados no cuestionario solicitouse unha 
valoración entre 1 (Nada) e 5 (Moito).

A Figura 35 recolle as valoracións globais do SUG para cada unha das vías. A 
candidatura espontánea é a vía que máis destacan os titulados do SUG, cunha 
valoración de 3.55, seguida de Internet, 3.24. Outras vías sinaladas polos 
titulados con altas valoracións por utilización son responder a un anuncio de 
traballo de prensa, 2.72 e a través de contactos persoais, familiares/amizades, 
2.63.
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Figura 35. Utilización das vías de busca de emprego. Valoración media dos titulados no 
SUG que buscaron emprego relacionado coa titulación estudada.

Esta pregunta debe servir para dar unha primeira idea da proactividade dos 
titulados e tamén como filtro para poder discriminar aqueles individuos con 
traballos non relacionados coa titulación.

O estudo levado a cabo sobre os titulados do SUG 2001-2003 (PIL 2001-2003) 
reflectía que tan só un 16.20% dos titulados non buscaran emprego 
relacionado coa titulación. Esta taxa evolucionou desfavorablemente e podería 
estar reflectindo unha escasa compenetración da oferta e da demanda; é dicir, 
un desaliñamento entre os titulados que o SUG oferta e o que o mercado 
laboral actual demanda. Esta idea dá pé a incluír unha análise dos motivos 
que levan a un titulado a non buscar traballo relacionado coa súa titulación 
en posteriores estudos.

A Táboa 12 recolle os datos por ramas de coñecemento. As maiores diferenzas 
atópanse en Ciencias Sociais e Xurídicas II e Artes e Humanidades I, onde 
arredor dun 10% máis de titulados manifestan que non buscaron emprego 
relacionado. Entre os que si o buscan, as ramas nas que máis titulados 
atopan emprego relacionado son Ciencias da Saúde (65.09%) e Enxeñaría e 
Arquitectura (57.09%).

Ramas Non Si, atopeino
Si, pero non o 

atopei

Ciencias da Saúde 25.91% 65.09% 9.00%

Ciencias 33.11% 29.76% 37.13%

Enxeñaría e Arquitectura 25.25% 57.10% 17.65%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 27.58% 50.02% 22.40%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 41.12% 26.78% 32.10%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 34.26% 36.27% 29.47%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 26.87% 51.11% 22.02%

Artes e Humanidades I 39.05% 30.26% 30.69%

Artes e Humanidades II 35.77% 32.79% 31.44%

SUG 30.97% 44.98% 24.05%

Nalgunha das ramas de coñecemento analizadas existe bastante dispersión 
na distribución desta variable.
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As vías de busca de emprego menos utilizadas polos titulados de SUG son 
consultorías, pór anuncios e as OSIX, con valoracións 1.33, 1.28 e 1.28, 
respectivamente.

A foto que se obtén con este gráfico sobre a utilización das distintas vías 
de busca de emprego recolle a mesma imaxe que no estudo anterior (PIL 
2001-2003). Dende a Figura 36 á Figura 40 recóllense as valoracións das 
distintas vías de busca nas distintas ramas de coñecemento analizadas.
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Figura 36. Utilización das vías de busca de emprego por ramas de coñecemento. 
Valoración media dos titulados da rama que buscaron emprego relacionado 
coa titulación estudada.
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Figura 37. Utilización das vías de busca de emprego por ramas de coñecemento. 
Valoración media dos titulados da rama que buscaron emprego relacionado 
coa titulación estudada.

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Candidatura espontánea Resposta a un anuncio de traballo de
prensa

Pór anuncios

SUG CC. Saúde Ciencias Enxeñaría e Arquitectura CC.SS.XX. I
CC.SS.XX. II CC.SS.XX. III CC.SS.XX. IV Artes e Humanidades I Artes e Humanidades II

Figura 38. Utilización das vías de busca de emprego por ramas de coñecemento. 
Valoración media dos titulados da rama que buscaron emprego relacionado 
coa titulación estudada.

As vías de busca de emprego menos utilizadas polos titulados de SUG son 
consultorías, pór anuncios e as OSIX, con valoracións 1.33, 1.28 e 1.28, 
respectivamente.

A foto que se obtén con este gráfico sobre a utilización das distintas vías 
de busca de emprego recolle a mesma imaxe que no estudo anterior (PIL 
2001-2003). Dende a Figura 36 á Figura 40 recóllense as valoracións das 
distintas vías de busca nas distintas ramas de coñecemento analizadas.
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Figura 39. Utilización das vías de busca de emprego por ramas de coñecemento. 
Valoración media dos titulados da rama que buscaron emprego relacionado 
coa titulación estudada.
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Figura 40 Utilización das vías de busca de emprego por ramas de coñecemento. 
Valoración media dos titulados da rama que buscaron emprego relacionado 
coa titulación estudada.
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As vías con maiores valoracións por utilización na busca de emprego coinciden 
en todas as ramas de coñecemento e son candidatura espontánea, seguida 
de Internet. Na terceira posición atópase, en seis das nove ramas analizadas, 
responder a anuncio de traballo de prensa.

A clasificación das vías menos utilizadas polos titulados das distintas ramas 
non é tan clara, pero no grupo formado por OSIX, pór anuncios, autoemprego 
e consultoría, atópanse as vías sinaladas entre as tres menos utilizadas en 
todos os casos.

Este feito denota bastante homoxeneidade entre as diferentes ramas de 
coñecemento, en canto á clasificación de vías máis e menos utilizadas na 
busca dun emprego relacionado coa titulación.

Observando máis detidamente as valoracións de cada ítem, as diferenzas 
máis salientables respecto das valoracións globais do SUG atópanse na rama 
de Ciencias da Saúde. Estas diferenzas poden explicarse pola singularidade 
do traballo relacionado coas titulacións desta rama. Así, as valoracións da 
utilización das diferentes vías de busca de emprego son máis baixas que 
no total do SUG, salvo en presentación oposición/concurso público, onde a 
valoración dada polos titulados desta rama supera a do total.

É neste ítem, presentación oposición/concurso público, onde se atopan as 
maiores diferenzas entre as ramas, reflectindo, en realidade, a afinidade das 
distintas ramas coa oferta de emprego público. Así, as ramas de Ciencias 
Sociais e Xurídicas III e Artes e Humanidades II, xunto coa xa citada Ciencias da 
Saúde, valoran esta vía moi por encima do SUG; e en Enxeñaría e Arquitectura, 
Ciencias Sociais e Xurídicas I e Ciencias Sociais e Xurídicas IV, a valoración é 
moi inferior á do total.

Na Figura 41, represéntase a media das valoracións dadas nos distintos ítems 
por cada unha das ramas de coñecemento. Esta media pode interpretarse 
como unha medida sectorial da intensidade ou proactividade da busca de 
emprego.
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Tal e como reflicte a Figura 42, no total do SUG, para un 8.65% dos titulados 
as prácticas realizadas durante os estudos deron lugar a un emprego. Un 
79.83% atopou emprego de forma proactiva, utilizando algunha vía de busca 
das analizadas.

A análise dos datos nas distintas ramas, incluídos na Táboa 25, non reflicten 
grandes diferenzas co resultado global. Tan só aparece unha rama, Ciencias 
Sociais e Xurídicas IV, na que a porcentaxe de titulados que ven prolongadas 
as prácticas cun emprego (18.90%) é máis do dobre que no SUG. 

Ramas Algunha das 
anteriores

Prolongación 
de prácticas 

realizadas durante 
os estudos

Outras

Ciencias da Saúde 72.16% 10.79% 17.05%

Ciencias 82.31% 11.56% 6.13%

Enxeñaría e Arquitectura 82.66% 6.05% 11.29%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 80.22% 10.10% 9.69%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 78.95% 9.72% 11.33%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 84.28% 6.70% 9.02%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 68.12% 18.90% 12.98%

Artes e Humanidades I 77.71% 4.79% 17.50%

Artes e Humanidades II 76.11% 5.48% 18.41%

SUG 79.83% 8.65% 11.51%
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Figura 41. Valoración media da utilización das vías de busca de emprego, por ramas 
de coñecemento. Escala de 1 a 5.

As ramas máis activas na busca de emprego, tomando como referencia o SUG, 
son Ciencias e Ciencias Sociais e Xurídicas II, aínda que non a gran distancia 
das demais, salvo a de Ciencias da Saúde que, de novo, se desmarca do resto, 
ao presentar a menor intensidade na busca de emprego.

Propiciatoria do primeiro emprego

Unha vez obtida a información sobre os distintos mecanismos utilizados polos 
titulados na busca de emprego, preguntóuselles a todos aqueles titulados que 
na súa busca atoparon un emprego relacionado coa titulación cal foi a vía 
de busca pola que atoparon o seu primeiro emprego, unha vez finalizados 
os estudos.

Nunha primeira aproximación, tratáronse de diferenciar os titulados que 
atoparon emprego mediante algunha das vías analizadas anteriormente, 
dos que acadaron o seu primeiro emprego como continuación das prácticas 
realizadas durante os estudos.
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Tal e como reflicte a Figura 42, no total do SUG, para un 8.65% dos titulados 
as prácticas realizadas durante os estudos deron lugar a un emprego. Un 
79.83% atopou emprego de forma proactiva, utilizando algunha vía de busca 
das analizadas.

79,83%

8,65%

11,51%

Algunha das anteriores Prolongación de prácticas
realizadas durante os estudos

Outras

Figura 42. Vía propiciatoria do primeiro emprego dos titulados no SUG.

A análise dos datos nas distintas ramas, incluídos na Táboa 25, non reflicten 
grandes diferenzas co resultado global. Tan só aparece unha rama, Ciencias 
Sociais e Xurídicas IV, na que a porcentaxe de titulados que ven prolongadas 
as prácticas cun emprego (18.90%) é máis do dobre que no SUG. 

Táboa 13.  Vía propiciatoria do primeiro emprego dos titulados no SUG, por ramas de 
coñecemento.

Ramas Algunha das 
anteriores

Prolongación 
de prácticas 

realizadas durante 
os estudos

Outras

Ciencias da Saúde 72.16% 10.79% 17.05%

Ciencias 82.31% 11.56% 6.13%

Enxeñaría e Arquitectura 82.66% 6.05% 11.29%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 80.22% 10.10% 9.69%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 78.95% 9.72% 11.33%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 84.28% 6.70% 9.02%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 68.12% 18.90% 12.98%

Artes e Humanidades I 77.71% 4.79% 17.50%

Artes e Humanidades II 76.11% 5.48% 18.41%

SUG 79.83% 8.65% 11.51%

As ramas máis activas na busca de emprego, tomando como referencia o SUG, 
son Ciencias e Ciencias Sociais e Xurídicas II, aínda que non a gran distancia 
das demais, salvo a de Ciencias da Saúde que, de novo, se desmarca do resto, 
ao presentar a menor intensidade na busca de emprego.

Propiciatoria do primeiro emprego

Unha vez obtida a información sobre os distintos mecanismos utilizados polos 
titulados na busca de emprego, preguntóuselles a todos aqueles titulados que 
na súa busca atoparon un emprego relacionado coa titulación cal foi a vía 
de busca pola que atoparon o seu primeiro emprego, unha vez finalizados 
os estudos.

Nunha primeira aproximación, tratáronse de diferenciar os titulados que 
atoparon emprego mediante algunha das vías analizadas anteriormente, 
dos que acadaron o seu primeiro emprego como continuación das prácticas 
realizadas durante os estudos.
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As 3 vías principais á hora de propiciar un primeiro emprego relacionado 
coa titulación estudada, segundo os titulados do SUG, son candidatura 
espontánea, familiares/amizades e Internet. Estas tres vías aglutinan case o 
60% dos primeiros empregos.

Neste punto atópanse moitas diferenzas cos datos obtidos no estudo dos 
titulados 2001-2003 (PIL 2001-2003). No estudo anterior, un 31% dos 
titulados manifestaron obter o seu primeiro emprego mediante familiares/
amizades, seguido da candidatura espontánea, cun 19%. As posicións 
destas dúas vías intercambiáronse no ranking e na porcentaxe. A idea de 
que os familiares/amizades deixe de ser a vía máis importante, en termos de 
propiciatoria de empregos, beneficia a inserción laboral dos titulados, xa que 
favorece a igualdade de oportunidades.

Neste grupo de vías con maior porcentaxe de empregos propiciados, aparece 
Internet, que non aparecía destacada no anterior estudo. Esta vía reflicte o 
impacto das novas tecnoloxías na busca de emprego e a aceptación que estas 
teñen entre os novos titulados. Vías como ofertas e bolsas de traballo a través 
da universidade (non OSIX) e bolsas de traballo doutras institucións/xestionadas 
por outras institucións perderon relevancia respecto do anterior estudo.

Aos titulados que manifestaron atopar emprego por algunha das vías de 
busca analizadas no estudo, pedíuselles que indicasen cal era. A Táboa 14 
recolle as porcentaxes de empregos propiciados polas distintas vías de busca 
para o global do SUG, referidas ao total de titulados que atoparon emprego 
relacionado coa súa titulación.

Táboa 14.  Porcentaxe de primeiros empregos propiciados por cada vía para os 
titulados no SUG.

Vía propiciatoria Porcentaxe

INEM 4.06%

Servizo Galego de Colocación 2.73%

OSIX (Oficina de Servizos Integrados para a Xuventude) 0.19%

Fundación Empresa-Universidade 2.79%

Ofertas e bolsas de traballo a través da universidade (non OSIX) 2.88%

Bolsas de traballo doutras institucións/xestionadas por outras institucións 2.98%

Candidatura espontánea (Envío de CV á empresa sen existir oferta) 23.35%

Respondín a un anuncio de traballo de prensa 6.11%

Puxen anuncios 0.15%

Presentación a oposición/concurso público 5.17%

A través dunha empresa de traballo temporal (ETT) 1.74%

Consultorías 0.22%

Internet 8.19%

A través de contactos persoais, familiares ou amizades 15.74%

Autoemprego 2.39%

Outras 1.13%

A Figura 43 representa, sobre o total de titulados que atoparon emprego por 
algunha das vías citadas, as porcentaxes das vías de busca de emprego máis 
relevantes. As vías que acadan porcentaxes inferiores ao 4% agrupáronse no 
grupo “resto” para facer lexible esta representación.
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29,25%

19,72%
10,26%

7,65%

6,48%

5,09%

21,56%

Candidatura espontánea Familiares/amizades
Internet Resposta a un anuncio de traballo de prensa
Presentación a oposición/concurso público INEM
Resto

Figura 43.  Porcentaxe de primeiros empregos propiciados por cada vía, sobre os 
titulados que atoparon emprego por algunha delas.

As 3 vías principais á hora de propiciar un primeiro emprego relacionado 
coa titulación estudada, segundo os titulados do SUG, son candidatura 
espontánea, familiares/amizades e Internet. Estas tres vías aglutinan case o 
60% dos primeiros empregos.

Neste punto atópanse moitas diferenzas cos datos obtidos no estudo dos 
titulados 2001-2003 (PIL 2001-2003). No estudo anterior, un 31% dos 
titulados manifestaron obter o seu primeiro emprego mediante familiares/
amizades, seguido da candidatura espontánea, cun 19%. As posicións 
destas dúas vías intercambiáronse no ranking e na porcentaxe. A idea de 
que os familiares/amizades deixe de ser a vía máis importante, en termos de 
propiciatoria de empregos, beneficia a inserción laboral dos titulados, xa que 
favorece a igualdade de oportunidades.

Neste grupo de vías con maior porcentaxe de empregos propiciados, aparece 
Internet, que non aparecía destacada no anterior estudo. Esta vía reflicte o 
impacto das novas tecnoloxías na busca de emprego e a aceptación que estas 
teñen entre os novos titulados. Vías como ofertas e bolsas de traballo a través 
da universidade (non OSIX) e bolsas de traballo doutras institucións/xestionadas 
por outras institucións perderon relevancia respecto do anterior estudo.

Aos titulados que manifestaron atopar emprego por algunha das vías de 
busca analizadas no estudo, pedíuselles que indicasen cal era. A Táboa 14 
recolle as porcentaxes de empregos propiciados polas distintas vías de busca 
para o global do SUG, referidas ao total de titulados que atoparon emprego 
relacionado coa súa titulación.

Vía propiciatoria Porcentaxe

INEM 4.06%

Servizo Galego de Colocación 2.73%

OSIX (Oficina de Servizos Integrados para a Xuventude) 0.19%

Fundación Empresa-Universidade 2.79%

Ofertas e bolsas de traballo a través da universidade (non OSIX) 2.88%

Bolsas de traballo doutras institucións/xestionadas por outras institucións 2.98%

Candidatura espontánea (Envío de CV á empresa sen existir oferta) 23.35%

Respondín a un anuncio de traballo de prensa 6.11%

Puxen anuncios 0.15%

Presentación a oposición/concurso público 5.17%

A través dunha empresa de traballo temporal (ETT) 1.74%

Consultorías 0.22%

Internet 8.19%

A través de contactos persoais, familiares ou amizades 15.74%

Autoemprego 2.39%

Outras 1.13%

A Figura 43 representa, sobre o total de titulados que atoparon emprego por 
algunha das vías citadas, as porcentaxes das vías de busca de emprego máis 
relevantes. As vías que acadan porcentaxes inferiores ao 4% agrupáronse no 
grupo “resto” para facer lexible esta representación.
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É posible comparar estes datos cos obtidos noutros estudos de inserción 
laboral nos que tamén se analiza a vía propiciatoria dos empregos dos 
titulados. Nas conclusións do estudo realizado pola Universidade Carlos III, 
recóllese que o 36.3% dos titulados en 2005 atopan emprego mediante 
contactos persoais, dato máis similar ao recollido no PIL 2001-2003. Porén, 
nese estudo os portais de emprego en Internet acadan moita máis relevancia, 
un 30.3% dos empregos. Dende a Figura 44 ata a Figura 48 analízanse, por 
ramas de coñecemento, as porcentaxes de primeiros empregos propiciados 
polas distintas vías de busca, sobre o total de titulados que atoparon emprego 
relacionado coa súa titulación.

0%

10%

20%

30%

INEM Servizo Galego de Colocación OSIX (Oficina de Servizos Integrados para
a Xuventude)

SUG CC. Saúde Ciencias Enxeñaría e Arquitectura CC.SS.XX. I
CC.SS.XX. II CC.SS.XX. III CC.SS.XX. IV Artes e Humanidades I Artes e Humanidades II

Figura 44. Porcentaxe de primeiros empregos propiciados por cada vía, sobre os 
titulados que atoparon emprego por algunha delas.  
Distribución por ramas de coñecemento.
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0%

10%

20%

30%

Fundación Empresa-Universidade Ofertas e bolsas de traballo a través da
universidade (non OSIX)

Bolsas de traballo doutras institucións/
xestionadas por outras institucións

SUG CC. Saúde Ciencias Enxeñaría e Arquitectura CC.SS.XX. I
CC.SS.XX. II CC.SS.XX. III CC.SS.XX. IV Artes e Humanidades I Artes e Humanidades II

Figura 45. Porcentaxe de primeiros empregos propiciados por cada vía, sobre os 
titulados que atoparon emprego por algunha delas.  
Distribución por ramas de coñecemento.
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10%

20%

30%

Candidatura espontánea Resposta a un anuncio de traballo de
prensa

Pór anuncios

SUG CC. Saúde Ciencias Enxeñaría e Arquitectura CC.SS.XX. I
CC.SS.XX. II CC.SS.XX. III CC.SS.XX. IV Artes e Humanidades I Artes e Humanidades II

Figura 46. Porcentaxe de primeiros empregos propiciados por cada vía, sobre os 
titulados que atoparon emprego por algunha delas.  
Distribución por ramas de coñecemento.

É posible comparar estes datos cos obtidos noutros estudos de inserción 
laboral nos que tamén se analiza a vía propiciatoria dos empregos dos 
titulados. Nas conclusións do estudo realizado pola Universidade Carlos III, 
recóllese que o 36.3% dos titulados en 2005 atopan emprego mediante 
contactos persoais, dato máis similar ao recollido no PIL 2001-2003. Porén, 
nese estudo os portais de emprego en Internet acadan moita máis relevancia, 
un 30.3% dos empregos. Dende a Figura 44 ata a Figura 48 analízanse, por 
ramas de coñecemento, as porcentaxes de primeiros empregos propiciados 
polas distintas vías de busca, sobre o total de titulados que atoparon emprego 
relacionado coa súa titulación.
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30%

Presentación a oposición/concurso
público

A  través dunha empresa de traballo
temporal (ETT)

Consultorías

SUG CC. Saúde Ciencias Enxeñaría e Arquitectura CC.SS.XX. I
CC.SS.XX. II CC.SS.XX. III CC.SS.XX. IV Artes e Humanidades I Artes e Humanidades II

Figura 47. Porcentaxe de primeiros empregos propiciados por cada vía, sobre os 
titulados que atoparon emprego por algunha delas.  
Distribución por ramas de coñecemento.
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20%

30%

Internet Familiares/amizades Autoemprego

SUG CC. Saúde Ciencias Enxeñaría e Arquitectura CC.SS.XX. I
CC.SS.XX. II CC.SS.XX. III CC.SS.XX. IV Artes e Humanidades I Artes e Humanidades II

Figura 48. Porcentaxe de primeiros empregos propiciados por cada vía, sobre os 
titulados que atoparon emprego por algunha delas.  
Distribución por ramas de coñecemento.
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O grupo de vías propiciatorias das maiores porcentaxes de empregos son 
moi similares en todas as ramas de coñecemento analizadas. A vía con maior 
porcentaxe é candidatura espontánea en oito das nove ramas, a única diferente 
é Artes e Humanidades II, onde aparece no primeiro lugar familiares/amizades 
(18.59%) seguida de candidatura espontánea (16.92%). No segundo posto 
aparece familiares/amizades en seis das nove ramas, e Internet aparece no terceiro 
en catro das nove, ademais do segundo posto en Artes e Humanidades I.

A análise das porcentaxes de primeiros empregos propiciados polas distintas 
vías permite identificar, de novo, as ramas de coñecemento máis afíns á oferta 
de emprego público. Así presentación a oposición/concurso público aparece 
entre as tres das porcentaxes máis altas en Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais 
e Xurídicas II e Artes e Humanidades II, con porcentaxes 13.04%, 10.58% e 
9.73%, respectivamente.

Efectividade das vías de busca de emprego 

Como xa se fixo nos anteriores estudos de inserción laboral (PIL 1996-2001 e 
PIL 2001-2003), construímos unha medida cualitativa da efectividade das vías 
de busca de emprego, relacionado coa titulación adquirida. Representando 
a valoración que os titulados fan da utilización das diferentes vías de busca 
de emprego, fronte á porcentaxe de primeiros empregos propiciados por 
esta, obtense un gráfico que permite avaliar se o esforzo empregado na 
busca proactiva de emprego aparece recompensado polos resultados; é dicir, 
a efectividade.

A Figura 49 recolle a efectividade das diferentes vías de busca para o total 
do SUG. As mellores posicións son para candidatura espontánea e familiares/
amizades. As dúas teñen unha alta valoración de utilización, acorde coa 
porcentaxe de empregos acadados. Internet e resposta a un anuncio de 
traballo de prensa teñen peor efectividade: alta valoración de utilización 
e baixas porcentaxes de empregos, os titulados utilizan estas vías cunha 
intensidade moi alta, para o resultado obtido.

Dende a Figura 50 á Figura 58 represéntanse os resultados dentro de cada 
rama de coñecemento analizada. A súa comparación cos resultados do SUG 
revela as peculiaridades do emprego das distintas ramas.
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Figura 49. Efectividade das vías de busca de emprego. Resultados para o SUG.
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CC. da Saúde
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Figura 50. Efectividade das vías de busca de emprego. Resultados para Ciencias da 
Saúde.
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Figura 51. Efectividade das vías de busca de emprego. Resultados para Ciencias.
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Figura 52.  Efectividade das vías de busca de emprego. Resultados para Enxeñaría e 
Arquitectura.
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Figura 53. Efectividade das vías de busca de emprego. Resultados para Ciencias 
Sociais e Xurídicas I.
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CC. Sociais e Xurídicas II
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Figura 54. Efectividade das vías de busca de emprego. Resultados para Ciencias 
Sociais e Xurídicas II.
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Figura 55. Efectividade das vías de busca de emprego. Resultados para Ciencias 
Sociais e Xurídicas III.
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CC. Sociais e Xurídicas IV
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Figura 56. Efectividade das vías de busca de emprego. Resultados para Ciencias 
Sociais e Xurídicas IV.
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Figura 57. Efectividade das vías de busca de emprego. Resultados para Artes e 
Humanidades I.
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Figura 58. Efectividade das vías de busca de emprego. Resultados para Artes e 
Humanidades II.
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En Ciencias da Saúde, como cabía esperar, presentación a oposición/concurso 
público aparece situada en mellor posición, respecto do SUG, en canto á súa 
efectividade. Esta vía tamén mellora a súa efectividade en Ciencias Sociais e 
Xurídicas III e Artes e Humanidades II.

En Enxeñaría e Arquitectura, Internet e resposta a un anuncio de traballo 
de prensa melloran algo a súa efectividade, aínda que seguen en posicións 
baixas.

Internet aparece con mellor efectividade que no SUG en Ciencias Sociais e 
Xurídicas I, Ciencias Sociais e Xurídicas II e Artes e Humanidades I. Porén, a súa 
efectividade diminúe considerablemente en Ciencias Sociais e Xurídicas III.

Familiares/amizades mellora a súa efectividade en Artes e Humanidades II, 
xa que con menor valoración en utilización, respecto do SUG, acada a maior 
porcentaxe de empregos da rama. Esta vía aparece moito peor localizada en 
Ciencias Sociais e Xurídicas IV. A análise desta medida, aínda que cualitativa, 
achega moita información sobre o funcionamento real das vías de busca de 
emprego nas diferentes ramas de coñecemento valoradas.

Factores valorados na contratación

Ademais da titulación estudada ou o expediente académico dos titulados, 
existen unha serie de factores que poden influír á hora de atopar un 
emprego, como a formación complementaria en idiomas ou informática ou 
a actitude durante a entrevista. Solicitóuselles aos titulados que valorasen a 
importancia dalgúns factores no acceso ao emprego. Na Táboa 15 inclúese 
unha codificación abreviada de cada un dos ítems incluídos no cuestionario.
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Ramas Titulación Expediente Especialidade Posgrao Experiencia

Ciencias da Saúde 4.43 2.76 3.27 3.25 4.16

Ciencias 3.74 2.58 2.79 3.43 4.30

Enxeñaría e Arquitectura 4.16 2.32 2.94 3.19 4.34

Ciencias Sociais e Xurídicas I 3.88 2.60 2.74 3.42 4.37

Ciencias Sociais e Xurídicas II 3.83 2.66 2.90 3.43 4.37

Ciencias Sociais e Xurídicas III 4.12 2.73 3.51 3.42 4.33

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 3.87 2.37 2.69 3.31 4.39

Artes e Humanidades I 3.92 2.68 3.12 3.41 4.33

Artes e Humanidades II 3.97 2.97 3.07 3.46 4.34

SUG 4.04 2.60 3.04 3.35 4.33

Ramas Prácticas
Prácticas 
externas

Idiomas Informática Entrevista Test

Ciencias da Saúde 3.80 3.57 2.88 3.32 3.80 3.24

Ciencias 4.03 3.86 3.93 4.09 4.29 3.54

Enxeñaría e Arquitectura 3.87 3.67 3.70 4.39 4.25 3.42

Ciencias Sociais e Xurídicas I 3.95 3.83 3.94 4.36 4.37 3.70

Ciencias Sociais e Xurídicas II 4.02 3.91 3.86 4.36 4.34 3.61

Ciencias Sociais e Xurídicas III 3.99 3.77 3.59 3.87 4.22 3.53

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 4.08 3.80 4.09 4.38 4.28 3.41

Artes e Humanidades I 3.81 3.71 4.06 4.27 4.08 3.33

Artes e Humanidades II 3.78 3.70 4.43 4.16 4.19 3.57

SUG 3.93 3.75 3.72 4.12 4.22 3.50

Ramas Centro Relacións Constancia Mobilidade
Ausencia 

cargas
Oportunidade

Ciencias da Saúde 2.96 3.36 3.99 4.28 3.51 4.35

Ciencias 2.88 3.88 4.07 4.33 3.59 4.37

Enxeñaría e Arquitectura 2.80 3.78 4.06 4.27 3.51 4.23

Ciencias Sociais e Xurídicas I 2.98 3.98 4.20 4.34 3.77 4.39

Ciencias Sociais e Xurídicas II 2.82 3.97 4.22 4.22 3.70 4.42

Ciencias Sociais e Xurídicas III 2.92 3.78 4.22 4.29 3.59 4.16

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 2.84 3.85 4.13 4.28 3.70 4.41

Artes e Humanidades I 2.86 3.72 4.26 4.33 3.84 4.28

Artes e Humanidades II 3.03 3.73 4.19 4.27 3.77 4.42

SUG 2.89 3.79 4.14 4.29 3.63 4.31

Táboa 15.  Codificación abreviada dos factores considerados no acceso ao emprego.

 Clave

A titulación estudada Titulación

O expediente académico Expediente

A especialización no título Especialidade

Cursos de posgrao, máster ou cursos de doutoramento Posgrao

Experiencia laboral relacionada Experiencia

Prácticas na mesma empresa Prácticas

Prácticas noutras empresas Prácticas externas

Coñecementos de idiomas Idiomas

Coñecementos de informática Informática

Actitude durante a entrevista Entrevista

Resultados do test de selección Test

Reputación do centro universitario onde estudou Centro

Relacións persoais e do contorno Relacións

Ser constante na busca Constancia

Ter mobilidade xeográfica Mobilidade

Ausencia de cargas/compromisos familiares Ausencia cargas

Aproveitar as oportunidades Oportunidade

Entre os factores que os titulados do SUG consideran que inflúen positivamente 
no acceso ao emprego están a experiencia, saber aproveitar as oportunidades. 
Estar disposto á mobilidade xeográfica e a actitude durante a entrevista 
son os mellores avais para atopar un emprego. Tamén lle dan unha grande 
importancia á constancia e aos coñecementos de informática. Os resultados 
destas valoracións (nunha escala de 1 a 5) para o global do SUG e por ramas 
de coñecemento poden verse na Táboa 16, Táboa 17 e Táboa 18.

Cando se fai un estudo por ramas, no caso de Ciencias da Saúde, a titulación 
estudada resulta ser o factor máis valorado. Isto é esperable neste colectivo, 
xa que a maioría destes empregos están vinculados a contar cunha titulación 
determinada que posibilita poder colexiarse para exercer a profesión. 
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Táboa 16. Valoración dos factores no acceso ao emprego. Valoracións medias.  
Escala de 1 a 5 (I).

Ramas Titulación Expediente Especialidade Posgrao Experiencia

Ciencias da Saúde 4.43 2.76 3.27 3.25 4.16

Ciencias 3.74 2.58 2.79 3.43 4.30

Enxeñaría e Arquitectura 4.16 2.32 2.94 3.19 4.34

Ciencias Sociais e Xurídicas I 3.88 2.60 2.74 3.42 4.37

Ciencias Sociais e Xurídicas II 3.83 2.66 2.90 3.43 4.37

Ciencias Sociais e Xurídicas III 4.12 2.73 3.51 3.42 4.33

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 3.87 2.37 2.69 3.31 4.39

Artes e Humanidades I 3.92 2.68 3.12 3.41 4.33

Artes e Humanidades II 3.97 2.97 3.07 3.46 4.34

SUG 4.04 2.60 3.04 3.35 4.33

Táboa 17. Valoración dos factores no acceso ao emprego. Valoracións medias.  
Escala de 1 a 5 (II).

Ramas Prácticas
Prácticas 
externas

Idiomas Informática Entrevista Test

Ciencias da Saúde 3.80 3.57 2.88 3.32 3.80 3.24

Ciencias 4.03 3.86 3.93 4.09 4.29 3.54

Enxeñaría e Arquitectura 3.87 3.67 3.70 4.39 4.25 3.42

Ciencias Sociais e Xurídicas I 3.95 3.83 3.94 4.36 4.37 3.70

Ciencias Sociais e Xurídicas II 4.02 3.91 3.86 4.36 4.34 3.61

Ciencias Sociais e Xurídicas III 3.99 3.77 3.59 3.87 4.22 3.53

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 4.08 3.80 4.09 4.38 4.28 3.41

Artes e Humanidades I 3.81 3.71 4.06 4.27 4.08 3.33

Artes e Humanidades II 3.78 3.70 4.43 4.16 4.19 3.57

SUG 3.93 3.75 3.72 4.12 4.22 3.50

Táboa 18. Valoración dos factores no acceso ao emprego. Valoracións medias.  
Escala de 1 a 5 (III).

Ramas Centro Relacións Constancia Mobilidade
Ausencia 

cargas
Oportunidade

Ciencias da Saúde 2.96 3.36 3.99 4.28 3.51 4.35

Ciencias 2.88 3.88 4.07 4.33 3.59 4.37

Enxeñaría e Arquitectura 2.80 3.78 4.06 4.27 3.51 4.23

Ciencias Sociais e Xurídicas I 2.98 3.98 4.20 4.34 3.77 4.39

Ciencias Sociais e Xurídicas II 2.82 3.97 4.22 4.22 3.70 4.42

Ciencias Sociais e Xurídicas III 2.92 3.78 4.22 4.29 3.59 4.16

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 2.84 3.85 4.13 4.28 3.70 4.41

Artes e Humanidades I 2.86 3.72 4.26 4.33 3.84 4.28

Artes e Humanidades II 3.03 3.73 4.19 4.27 3.77 4.42

SUG 2.89 3.79 4.14 4.29 3.63 4.31

 Clave

A titulación estudada Titulación

O expediente académico Expediente

A especialización no título Especialidade

Cursos de posgrao, máster ou cursos de doutoramento Posgrao

Experiencia laboral relacionada Experiencia

Prácticas na mesma empresa Prácticas

Prácticas noutras empresas Prácticas externas

Coñecementos de idiomas Idiomas

Coñecementos de informática Informática

Actitude durante a entrevista Entrevista

Resultados do test de selección Test

Reputación do centro universitario onde estudou Centro

Relacións persoais e do contorno Relacións

Ser constante na busca Constancia

Ter mobilidade xeográfica Mobilidade

Ausencia de cargas/compromisos familiares Ausencia cargas

Aproveitar as oportunidades Oportunidade

Entre os factores que os titulados do SUG consideran que inflúen positivamente 
no acceso ao emprego están a experiencia, saber aproveitar as oportunidades. 
Estar disposto á mobilidade xeográfica e a actitude durante a entrevista 
son os mellores avais para atopar un emprego. Tamén lle dan unha grande 
importancia á constancia e aos coñecementos de informática. Os resultados 
destas valoracións (nunha escala de 1 a 5) para o global do SUG e por ramas 
de coñecemento poden verse na Táboa 16, Táboa 17 e Táboa 18.

Cando se fai un estudo por ramas, no caso de Ciencias da Saúde, a titulación 
estudada resulta ser o factor máis valorado. Isto é esperable neste colectivo, 
xa que a maioría destes empregos están vinculados a contar cunha titulación 
determinada que posibilita poder colexiarse para exercer a profesión. 
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A actitude na entrevista resulta moi valorada en todas as ramas de 
coñecemento, agás as de Ciencias da Saúde e Artes e Humanidades I e Artes 
e Humanidades II que coinciden en quitarlle importancia a este factor. Tamén 
é destacable a importancia que ao coñecemento de idiomas lle dan as ramas 
de Ciencias Sociais e Xurídicas IV e Artes e Humanidades I e II. Como factores 
menos valorados para conseguir o emprego, o expediente académico, o centro 
onde estudaron e a especialidade cursada son, nesa orde, os aspectos que 
menos falla lles fixeron para comezar a traballar. 

Os estudos levados a cabo sobre os titulados do SUG PIL 1996-2001 e PIL 
2001-2003 reflectían situacións similares. No caso de factores menos valorados 
para conseguir emprego, figuraba a reputación do centro de estudos, a 
especialidade cursada e o expediente académico, cunha puntuación inferior a 3 
(nunha escala de 1 a 5). Como aspectos mellor valorados nestes estudos anteriores 
coincídese cos resultados deste estudo. A importancia da oportunidade (ter boa 
sorte en traballos anteriores), a experiencia e o estar disposto á mobilidade 
xeográfica eran tamén aspectos destacados nos estudos anteriores.
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Experiencia Oportunidade Mobilidade Entrevista

SUG CC. Saúde Ciencias Enxeñaría e Arquitectura CC.SS.XX. I
CC.SS.XX. II CC.SS.XX. III CC.SS.XX. IV Artes e Humanidades I Artes e Humanidades II

Figura 59. Factores máis valorados na contratación segundo os titulados no SUG. 
Valoracións medias por ramas de coñecemento.
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Por ramas non se amosan resultados diferentes cos levados a cabo en enquisas 
anteriores. Tamén se destacaba a importancia da titulación estudada naquelas 
profesións ligadas a colexios profesionais como as das ramas de Ciencias da 
Saúde, Enxeñaría e Arquitectura ou Ciencias Sociais e Xurídicas III. Tamén 
nestes estudos previos, os coñecementos de idiomas estaban máis valorados 
polos titulados da rama de Artes e Humanidades II. 

Coinciden estes resultados en destacar a importancia dos coñecementos 
informáticos para a consecución do emprego, sobre todo na rama de 
Enxeñaría e Arquitectura, aínda que se ben en estudos anteriores, como o 
dos anos 2001-2003 (PIL 2001-2003), se lle daba unha puntuación media de 
3.96, neste estudo sobe a 4.12, e é a rama de Ciencias Sociais e Xurídicas III 
a única que obtén unha valoración por debaixo de 4.

Como resumo, poderíase dicir que os titulados do SUG recomendan, pola 
súa experiencia, para o acceso ao emprego: experiencia, saber aproveitar as 
oportunidades, ter constancia e estar disposto á mobilidade xeográfica. Tamén 
sería recomendable preparar a entrevista de traballo e ter coñecementos de 
informática.

Motivos para rexeitar un traballo

Un 54.42% dos titulados do SUG, entre 2003 e 2005, manifestan que 
rexeitaron algunha oferta de traballo no seu período de busca de emprego. 
Esta porcentaxe é sensiblemente maior que a obtida no estudo dos titulados 
entre 2001 e 2003 (PIL 2001-2003), no que tan só un 41.64% rexeitaran 
algunha oferta de emprego.

A Figura 60 recolle estes datos por ramas de coñecemento. Pode observarse 
que a porcentaxe de titulados que rexeitaron algunha oferta de traballo 
é moito menor en Ciencias (41.17%) e en Ciencias Sociais e Xurídicas III 
(42.31%), ao redor dun 40%. Esta porcentaxe supera o 60% en Ciencias 
da Saúde (61%) e en Enxeñaría e Arquitectura (63.52%). Estas diferenzas, 
aínda que coas porcentaxes corrixidas, xa se atopaban no estudo anterior 
(PIL 2001-2003).

A actitude na entrevista resulta moi valorada en todas as ramas de 
coñecemento, agás as de Ciencias da Saúde e Artes e Humanidades I e Artes 
e Humanidades II que coinciden en quitarlle importancia a este factor. Tamén 
é destacable a importancia que ao coñecemento de idiomas lle dan as ramas 
de Ciencias Sociais e Xurídicas IV e Artes e Humanidades I e II. Como factores 
menos valorados para conseguir o emprego, o expediente académico, o centro 
onde estudaron e a especialidade cursada son, nesa orde, os aspectos que 
menos falla lles fixeron para comezar a traballar. 

Os estudos levados a cabo sobre os titulados do SUG PIL 1996-2001 e PIL 
2001-2003 reflectían situacións similares. No caso de factores menos valorados 
para conseguir emprego, figuraba a reputación do centro de estudos, a 
especialidade cursada e o expediente académico, cunha puntuación inferior a 3 
(nunha escala de 1 a 5). Como aspectos mellor valorados nestes estudos anteriores 
coincídese cos resultados deste estudo. A importancia da oportunidade (ter boa 
sorte en traballos anteriores), a experiencia e o estar disposto á mobilidade 
xeográfica eran tamén aspectos destacados nos estudos anteriores.
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Motivos Porcentaxe

Oferta económica inadecuada 31.63%

Existencia de oferta mellor 30.39%

Traballo para realizar non resultaba atractivo 16.50%

Horario de traballo inadecuado 12.81%

Posto cualificación inferior ao título 10.64%

Modalidade de contratación inadecuada 10.09%

Esixencia de cambio de residencia 6.57%

Esixencia de dispoñibilidade para viaxar 5.52%

Posto cualificación superior ao título 1.11%

Comparando estes resultados cos obtidos no PIL 2001-2003 non se aprecian 
grandes diferenzas. Os motivos máis e menos sinalados polos titulados seguen 
a ser os mesmos e as porcentaxes moi similares.

A Figura 61 representa os resultados obtidos por ramas de coñecemento. 
Non se aprecian grandes diferenzas entre as distintas ramas. Os motivos máis 
sinalados coinciden basicamente en todas as ramas, salvo en Ciencias da 
Saúde, onde o motivo de que o traballo para realizar non resultaba atractivo 
perde relevancia, o que parece razoable dada a compoñente vocacional das 
titulacións desta rama. Os titulados en Ciencias Sociais e Xurídicas III e en Artes 
e Humanidades II parecen darlle máis importancia ao horario que ao atractivo 
do traballo, unha maior porcentaxe de titulados destas ramas manifestaron 
ter rexeitada algunha oferta por un horario de traballo inadecuado que polo 
atractivo do traballo. 
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Figura 60. Porcentaxe de titulados no SUG que rexeitaron algunha oferta de emprego 
por ramas de coñecemento.

Aos titulados que manifestaron ter rexeitada algunha oferta de emprego 
preguntóuselles polo seu motivo. A Táboa 19 recolle os distintos motivos 
sinalados na enquisa e a porcentaxe de titulados do SUG que sinalaron cada 
un deles. Un 31.63% dos titulados manifestan que rexeitaron unha oferta de 
emprego debido a unha oferta económica inadecuada e un 30.39% debido 
á existencia dunha oferta mellor. 

Semella que os titulados perciben que o mercado de traballo ofrece unha 
oferta suficiente como para poder elixir entre varias ou rexeitar salarios 
inadecuados. Un 1.11% dos titulados atopouse nunha situación na que a 
súa titulación non era suficiente para o posto ofertado e un 10.64% nunha 
na que o posto non era suficiente para a súa titulación. Os titulados do SUG 
non teñen problemas para cambiar de residencia ou viaxar (un 5.52% rexeita 
unha oferta pola esixencia de dispoñibilidade para viaxar e un 6.57% pola 
esixencia de cambio de residencia) se o traballo o precisa, aínda que o horario 
parece presentar algún problema máis (un 12.81% rexeita unha oferta de 
emprego por ter un horario de traballo inadecuado).
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Táboa 19.  Motivos para rexeitar unha oferta de emprego. Resultados globais do SUG.

Motivos Porcentaxe

Oferta económica inadecuada 31.63%

Existencia de oferta mellor 30.39%

Traballo para realizar non resultaba atractivo 16.50%

Horario de traballo inadecuado 12.81%

Posto cualificación inferior ao título 10.64%

Modalidade de contratación inadecuada 10.09%

Esixencia de cambio de residencia 6.57%

Esixencia de dispoñibilidade para viaxar 5.52%

Posto cualificación superior ao título 1.11%

Comparando estes resultados cos obtidos no PIL 2001-2003 non se aprecian 
grandes diferenzas. Os motivos máis e menos sinalados polos titulados seguen 
a ser os mesmos e as porcentaxes moi similares.

A Figura 61 representa os resultados obtidos por ramas de coñecemento. 
Non se aprecian grandes diferenzas entre as distintas ramas. Os motivos máis 
sinalados coinciden basicamente en todas as ramas, salvo en Ciencias da 
Saúde, onde o motivo de que o traballo para realizar non resultaba atractivo 
perde relevancia, o que parece razoable dada a compoñente vocacional das 
titulacións desta rama. Os titulados en Ciencias Sociais e Xurídicas III e en Artes 
e Humanidades II parecen darlle máis importancia ao horario que ao atractivo 
do traballo, unha maior porcentaxe de titulados destas ramas manifestaron 
ter rexeitada algunha oferta por un horario de traballo inadecuado que polo 
atractivo do traballo. 

Aos titulados que manifestaron ter rexeitada algunha oferta de emprego 
preguntóuselles polo seu motivo. A Táboa 19 recolle os distintos motivos 
sinalados na enquisa e a porcentaxe de titulados do SUG que sinalaron cada 
un deles. Un 31.63% dos titulados manifestan que rexeitaron unha oferta de 
emprego debido a unha oferta económica inadecuada e un 30.39% debido 
á existencia dunha oferta mellor. 

Semella que os titulados perciben que o mercado de traballo ofrece unha 
oferta suficiente como para poder elixir entre varias ou rexeitar salarios 
inadecuados. Un 1.11% dos titulados atopouse nunha situación na que a 
súa titulación non era suficiente para o posto ofertado e un 10.64% nunha 
na que o posto non era suficiente para a súa titulación. Os titulados do SUG 
non teñen problemas para cambiar de residencia ou viaxar (un 5.52% rexeita 
unha oferta pola esixencia de dispoñibilidade para viaxar e un 6.57% pola 
esixencia de cambio de residencia) se o traballo o precisa, aínda que o horario 
parece presentar algún problema máis (un 12.81% rexeita unha oferta de 
emprego por ter un horario de traballo inadecuado).
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Na Táboa 21 achégase a porcentaxe de titulados para cada unha das categorías 
consideradas (menos de 1 mes, entre 1 e 3 meses, de 4 a 6 meses, de 7 a 12 
meses e máis de 12 meses).

Ramas
Menos de 1 

mes
De 1 a 3 
meses

De 4 a 6 
meses

De 7 a 12 
meses

Máis de 12 
meses

Ciencias da Saúde 16.63% 43.04% 15.79% 19.71% 4.72%

Ciencias 10.85% 24.35% 18.12% 27.48% 19.21%

Enxeñaría e Arquitectura 23.56% 41.79% 17.55% 11.31% 5.80%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 18.00% 39.30% 22.54% 11.99% 8.13%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 16.02% 32.75% 19.34% 24.07% 7.81%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 11.64% 27.09% 14.79% 29.32% 17.16%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 16.41% 33.14% 18.12% 24.40% 7.93%

Artes e Humanidades I 12.10% 24.36% 15.50% 23.67% 24.37%

Artes e Humanidades II 15.72% 25.35% 11.33% 25.55% 18.63%

SUG 16.72% 34.75% 17.60% 20.08% 10.69%

Se comparamos os resultados cos que se obtiveron no PIL 2001-2003, 
observamos que o tempo medio en atopar emprego se ve reducido. A 
porcentaxe de titulados que atopan traballo en menos dun mes despois de 
rematar os seus estudos mantense arredor do 17%, pero a daqueles que 
atopan traballo entre un e tres meses despois de titularse aumenta nun 12% 
(véxase Táboa 22).

Tempo en atopar emprego % 2001-2003 % 2003-2005

Menos de 1 mes 16.52 16.72

De 1 a 3 meses 28.34 34.75

De 4 a 6 meses 19.35 17.60

De 7 a 12 meses 23.54 20.08

Máis de 12 meses 12.25 10.69

Posto cualificación inferior ao título Posto cualificación superior ao título Modalidade de contratación inadecuada
Existencia de oferta mellor Oferta económica inadecuada Horario de traballo inadecuado
Esixencia de cambio de residencia Esixencia de dispoñibilidade para viaxar Traballo a realizar non resultaba atractivo
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Figura 61. Motivos para rexeitar unha oferta de emprego.  
Resultados por ramas de coñecemento.

Tempo en atopar emprego

O tempo medio que tarda un titulado do SUG en atopar un emprego é de 
pouco máis de cinco meses. Este tempo medio varía en función das ramas de 
coñecemento, dende os menos de catro meses dos titulados de Enxeñaría e 
Arquitectura ata os algo máis de sete meses, os que máis tardan.

Táboa 20.  Tempo medio en atopar emprego.

Ramas Tempo medio

Ciencias da Saúde 4.41

Ciencias 7.08

Enxeñaría e Arquitectura 3.83

Ciencias Sociais e Xurídicas I 4.42

Ciencias Sociais e Xurídicas II 5.28

Ciencias Sociais e Xurídicas III 6.85

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 5.28

Artes e Humanidades I 7.35

Artes e Humanidades II 6.50

SUG 5.27
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Na Táboa 21 achégase a porcentaxe de titulados para cada unha das categorías 
consideradas (menos de 1 mes, entre 1 e 3 meses, de 4 a 6 meses, de 7 a 12 
meses e máis de 12 meses).

Táboa 21.  Distribución dos titulados no SUG por categorías de tempo en atopar 
emprego, por ramas de coñecemento.

Ramas
Menos de 1 

mes
De 1 a 3 
meses

De 4 a 6 
meses

De 7 a 12 
meses

Máis de 12 
meses

Ciencias da Saúde 16.63% 43.04% 15.79% 19.71% 4.72%

Ciencias 10.85% 24.35% 18.12% 27.48% 19.21%

Enxeñaría e Arquitectura 23.56% 41.79% 17.55% 11.31% 5.80%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 18.00% 39.30% 22.54% 11.99% 8.13%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 16.02% 32.75% 19.34% 24.07% 7.81%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 11.64% 27.09% 14.79% 29.32% 17.16%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 16.41% 33.14% 18.12% 24.40% 7.93%

Artes e Humanidades I 12.10% 24.36% 15.50% 23.67% 24.37%

Artes e Humanidades II 15.72% 25.35% 11.33% 25.55% 18.63%

SUG 16.72% 34.75% 17.60% 20.08% 10.69%

Se comparamos os resultados cos que se obtiveron no PIL 2001-2003, 
observamos que o tempo medio en atopar emprego se ve reducido. A 
porcentaxe de titulados que atopan traballo en menos dun mes despois de 
rematar os seus estudos mantense arredor do 17%, pero a daqueles que 
atopan traballo entre un e tres meses despois de titularse aumenta nun 12% 
(véxase Táboa 22).

Táboa 22.  Distribución dos titulados no SUG segundo o tempo que tardan en atopar 
emprego. Comparación cos resultados do PIL 2001-2003.

Tempo en atopar emprego % 2001-2003 % 2003-2005

Menos de 1 mes 16.52 16.72

De 1 a 3 meses 28.34 34.75

De 4 a 6 meses 19.35 17.60

De 7 a 12 meses 23.54 20.08

Máis de 12 meses 12.25 10.69

Tempo en atopar emprego

O tempo medio que tarda un titulado do SUG en atopar un emprego é de 
pouco máis de cinco meses. Este tempo medio varía en función das ramas de 
coñecemento, dende os menos de catro meses dos titulados de Enxeñaría e 
Arquitectura ata os algo máis de sete meses, os que máis tardan.

Ramas Tempo medio

Ciencias da Saúde 4.41

Ciencias 7.08

Enxeñaría e Arquitectura 3.83

Ciencias Sociais e Xurídicas I 4.42

Ciencias Sociais e Xurídicas II 5.28

Ciencias Sociais e Xurídicas III 6.85

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 5.28

Artes e Humanidades I 7.35

Artes e Humanidades II 6.50

SUG 5.27
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Contrato e empresas 

Como consecuencia da intensidade na busca de emprego e da oferta existente 
no mercado laboral, os titulados son capaces de cambiar os seus contratos e 
incluso de cambiar de empresa.

Unha medida desta mobilidade pódese obter analizando o número de 
contratos e o número de empresas nas que estiveron os titulados dende a 
finalización dos seus estudos. A Táboa 23 recolle o número de contratos medio 
e o número de empresas medio do total do SUG e das distintas ramas. Tendo 
en conta que a recollida de información deste estudo se levou a cabo en xuño 
de 2007 e que se entrevistaron os titulados que finalizaron estudos en 2004 e 
2005, o número de contratos e empresas recolle a vida laboral dos titulados 
nun período de entre dous e tres anos dende a obtención do título.

Táboa 23.  Número de contratos e número de empresas dos titulados no SUG, dende a 
consecución do título. Media por ramas de coñecemento.

Ramas N.º de contratos N.º de empresas

Ciencias da Saúde 6.57 2.08

Ciencias 2.37 2.12

Enxeñaría e Arquitectura 2.58 2.10

Ciencias Sociais e Xurídicas I 3.10 2.14

Ciencias Sociais e Xurídicas II 2.68 2.05

Ciencias Sociais e Xurídicas III 2.85 2.09

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 2.68 2.33

Artes e Humanidades I 2.62 2.41

Artes e Humanidades II 2.75 2.35

SUG 3.20 2.13

Os titulados do SUG estiveron, unha vez finalizados os estudos, en 2.13 
empresas con 3.20 contratos distintos. Os datos, en canto ao número de 
empresas, son moi semellantes en todas as ramas de coñecemento. En canto 
ao número de contratos existe un pouco máis de dispersión. Os titulados 
que máis cambian de contrato son os de Ciencias da Saúde, 6.57 contratos, 
mentres que os que menos cambian son os titulados de Ciencias con 2.37 
contratos, en media.
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Contrato e empresas 

Como consecuencia da intensidade na busca de emprego e da oferta existente 
no mercado laboral, os titulados son capaces de cambiar os seus contratos e 
incluso de cambiar de empresa.

Unha medida desta mobilidade pódese obter analizando o número de 
contratos e o número de empresas nas que estiveron os titulados dende a 
finalización dos seus estudos. A Táboa 23 recolle o número de contratos medio 
e o número de empresas medio do total do SUG e das distintas ramas. Tendo 
en conta que a recollida de información deste estudo se levou a cabo en xuño 
de 2007 e que se entrevistaron os titulados que finalizaron estudos en 2004 e 
2005, o número de contratos e empresas recolle a vida laboral dos titulados 
nun período de entre dous e tres anos dende a obtención do título.

Ramas N.º de contratos N.º de empresas

Ciencias da Saúde 6.57 2.08

Ciencias 2.37 2.12

Enxeñaría e Arquitectura 2.58 2.10

Ciencias Sociais e Xurídicas I 3.10 2.14

Ciencias Sociais e Xurídicas II 2.68 2.05

Ciencias Sociais e Xurídicas III 2.85 2.09

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 2.68 2.33

Artes e Humanidades I 2.62 2.41

Artes e Humanidades II 2.75 2.35

SUG 3.20 2.13

Os titulados do SUG estiveron, unha vez finalizados os estudos, en 2.13 
empresas con 3.20 contratos distintos. Os datos, en canto ao número de 
empresas, son moi semellantes en todas as ramas de coñecemento. En canto 
ao número de contratos existe un pouco máis de dispersión. Os titulados 
que máis cambian de contrato son os de Ciencias da Saúde, 6.57 contratos, 
mentres que os que menos cambian son os titulados de Ciencias con 2.37 
contratos, en media.

8. 
O traballo actual

Un titulado do Sistema Universitario de Galicia traballa por 
conta allea e ten un contrato indefinido nun 40% dos casos. 
Ademais, percibe un salario medio mensual de 1.056 euros, 
considéranse valorados na empresa aínda que só a metade 
observa posibilidades reais de promoción. As competencias 
máis requiridas no traballo son a capacidade de aprendizaxe 
e a motivación. 
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8. O traballo actual 

Factores valorados no traballo actual

Unha vez que os titulados entran no mercado de traballo (nos puntos 
anteriores xa se analizaron o proceso de busca de emprego e formación), é 
importante coñecer as condicións nas que se produce esta inserción, cun dobre 
obxectivo: nun primeiro termo, proporcionar unha fotografía da realidade do 
traballo dos titulados no SUG, no tocante a condicións do emprego (tipo 
de contrato, salario, satisfacción no posto, competencias requiridas...); nun 
segundo termo, tratar de desmitificar algunhas ideas preconcibidas sobre as 
condicións laborais dos titulados universitarios.

Un 30.33% afirma que precisou formación específica (superior a tres meses) 
para desenvolver correctamente o seu traballo. A necesidade de formación 
para adaptarse ao traballo tamén varía en función da rama, dende o 18.49% 
de Ciencias Sociais e Xurídicas IV, ata un 37.51% no caso de Ciencias. Para 
estes últimos, a necesidade de formación específica adicional concorda co 
resultado anterior sobre se o traballo é acorde coa titulación estudada.

O 55.78% dos titulados afirman que a súa situación laboral é acorde co 
esforzo realizado no título. En función das ramas de coñecemento, os que 
consideran ter un traballo menos acorde co esforzo na titulación son os de 
Ciencias (44.17%), mentres que os que están máis satisfeitos son os de 
Ciencias da Saúde (62.82%). Os resultados para as demais ramas pode verse 
na Táboa 24.
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no ámbito da súa empresa. A consideración que os titulados perciben por parte 
da empresa é boa ou moi boa no 71.12% dos casos. A porcentaxe máis baixa 
dáse en Ciencias Sociais e Xurídicas IV, onde un 64.34% dos titulados considera 
que está suficientemente valorado, fronte ao 74.69% dos de Ciencias Sociais 
e Xurídicas III.

Táboa 24.  Porcentaxe de titulados no SUG que consideran que a situación laboral é 
acorde co esforzo realizado no título.

A situación laboral é acorde co esforzo 
 realizado no título

% bastante-moito

Ciencias da Saúde 62.82%

Ciencias 44.17%

Enxeñaría e Arquitectura 52.93%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 55.76%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 57.99%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 58.05%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 52.48%

Artes e Humanidades I 52.83%

Artes e Humanidades II 60.49%

SUG 55.78%

No tocante á utilidade dos coñecementos aprendidos durante o 
título, o 61.39% consideran que lle foron de bastante/moita utilidade  
(ver Táboa 25).

Táboa 25.  Porcentaxe de titulados no SUG que consideran que os coñecementos 
adquiridos durante o título lle foron de utilidade.

Os coñecementos adquiridos durante o título fóronlle de 
utilidade

% bastante-moito

Ciencias da Saúde 68.35%

Ciencias 65.62%

Enxeñaría e Arquitectura 58.38%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 55.84%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 63.06%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 60.42%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 60.15%

Artes e Humanidades I 65.36%

Artes e Humanidades II 69.03%

SUG 61.39%

Na Figura 62 amósanse as porcentaxes de respostas positivas sobre a 
consideración da titulación, a escola/facultade e o propio titulado por parte 
da empresa na que traballa, así coma as posibilidades de promoción dentro 
desta. A titulación está ben considerada nun 74.05% dos casos, cunha mellor 
valoración nas Ciencias da Saúde, e a máis baixa en Artes e Humanidades I. O 
54.22% dos titulados afirman que a súa escola/facultade está ben considerada 
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no ámbito da súa empresa. A consideración que os titulados perciben por parte 
da empresa é boa ou moi boa no 71.12% dos casos. A porcentaxe máis baixa 
dáse en Ciencias Sociais e Xurídicas IV, onde un 64.34% dos titulados considera 
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Figura 62. Consideración que os titulados no SUG teñen na empresa.  
Porcentaxes de respostas positivas.
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Ciencias Sociais e Xurídicas IV 52.48%

Artes e Humanidades I 52.83%

Artes e Humanidades II 60.49%

SUG 55.78%

No tocante á utilidade dos coñecementos aprendidos durante o 
título, o 61.39% consideran que lle foron de bastante/moita utilidade  
(ver Táboa 25).

Os coñecementos adquiridos durante o título fóronlle de 
utilidade

% bastante-moito

Ciencias da Saúde 68.35%

Ciencias 65.62%

Enxeñaría e Arquitectura 58.38%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 55.84%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 63.06%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 60.42%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 60.15%

Artes e Humanidades I 65.36%

Artes e Humanidades II 69.03%

SUG 61.39%

Na Figura 62 amósanse as porcentaxes de respostas positivas sobre a 
consideración da titulación, a escola/facultade e o propio titulado por parte 
da empresa na que traballa, así coma as posibilidades de promoción dentro 
desta. A titulación está ben considerada nun 74.05% dos casos, cunha mellor 
valoración nas Ciencias da Saúde, e a máis baixa en Artes e Humanidades I. O 
54.22% dos titulados afirman que a súa escola/facultade está ben considerada 
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Se analizamos os motivos polos que os titulados non traballan dentro da 
nosa comunidade autónoma, o 32.8% afirman que non atoparon traballo en 
Galicia e un 30.9% considera que as ofertas de traballo fóra da comunidade 
eran mellores. O 22.2% alegan razóns persoais. Estes datos resúmense na 
Figura 66.
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Figura 63. Factores valorados polos titulados no SUG no traballo actual.  
Porcentaxes de respostas positivas.

O 83.24% dos titulados do SUG traballan na zona xeográfica que desexan; 
o 46.23% consideran estable o seu traballo e o 43.72% tamén considera 
adecuado o seu nivel retributivo. Por ramas de coñecemento, os que se 
consideran peor retribuídos son os titulados de Ciencias da Saúde, mentres 
que os que perciben unha menor estabilidade no seu traballo son os de 
Enxeñaría e Arquitectura (ver Figura 63).

En relación á satisfacción coa zona xeográfica onde traballan, hai que destacar 
que un 87.67% dos titulados do SUG traballan en Galicia, mentres que preto 
dun 12% fano fóra de Galicia, pero dentro do territorio nacional (véxase 
a Figura 64). As porcentaxes son similares para as ramas de coñecemento 
(véxase a Figura 65).
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Figura 64. Distribución dos titulados no SUG pola zona xeográfica onde traballan.

Se analizamos os motivos polos que os titulados non traballan dentro da 
nosa comunidade autónoma, o 32.8% afirman que non atoparon traballo en 
Galicia e un 30.9% considera que as ofertas de traballo fóra da comunidade 
eran mellores. O 22.2% alegan razóns persoais. Estes datos resúmense na 
Figura 66.
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Figura 65. Distribución dos titulados no SUG pola zona xeográfica onde traballan, por 
ramas de coñecemento.

O 83.24% dos titulados do SUG traballan na zona xeográfica que desexan; 
o 46.23% consideran estable o seu traballo e o 43.72% tamén considera 
adecuado o seu nivel retributivo. Por ramas de coñecemento, os que se 
consideran peor retribuídos son os titulados de Ciencias da Saúde, mentres 
que os que perciben unha menor estabilidade no seu traballo son os de 
Enxeñaría e Arquitectura (ver Figura 63).

En relación á satisfacción coa zona xeográfica onde traballan, hai que destacar 
que un 87.67% dos titulados do SUG traballan en Galicia, mentres que preto 
dun 12% fano fóra de Galicia, pero dentro do territorio nacional (véxase 
a Figura 64). As porcentaxes son similares para as ramas de coñecemento 
(véxase a Figura 65).
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Salario

En relación ao salario mensual dos titulados, as categorías que se utilizaron 
foron: menos de 500 euros, de 500 a 1000 euros, de 1000 a 1500 euros, de 
1500 a 2000 euros e máis de 2000 euros.

Salario mensual (en €) % de titulados

Menos de 500 5.64%

De 500 a 1000 33.85%

De 1000 a 1500 35.25%

De 1500 a 2000 13.93%

Máis de 2000 4.11%

Na Táboa 26 amósase a distribución dos titulados do SUG segundo o salario 
mensual e obsérvase que un 53.29% dos titulados teñen un salario superior 
aos 1000 euros mensuais. A distribución non é homoxénea para todas as 
ramas de coñecemento, como se pode observar na Táboa 27. A porcentaxe 

32,8%

30,9%

22,2%

14,1%

Non atopar traballo en Galicia Mellor oferta no exterior Razóns persoais Outros

Figura 66. Motivos para non traballar en Galicia. Resultados globais do SUG.

Por ramas de coñecemento, convén destacar que son os titulados de 
Ciencias Sociais e Xurídicas IV os que afirman nunha maior porcentaxe que 
as ofertas dende o exterior son mellores cás atopadas dentro de Galicia 
(59.21%), mentres que a opinión contraria é a que dan os titulados de Artes 
e Humanidades I, dos que só un 20.48% consideran que a oferta de emprego 
fóra de Galicia sexa mellor que a que atopan dentro da comunidade (Figura 
67).

En comparación cos resultados obtidos no PIL 2001-2003, a distribución de 
titulados por lugar de traballo é moi similar. 

A satisfacción que manifestan os titulados co seu traballo actual, como se 
indica no estudo Reflex, pode proporcionar indicios sobre os elementos que 
se deben considerar para determinar as perspectivas laborais e formativas dos 
futuros titulados. Neste sentido, como se desprende do devandito estudo, 
os titulados españois, comparativamente cos doutros países europeos, 
presentan un nivel moderado de satisfacción co traballo actual. Este feito 
está directamente relacionado coa escasa satisfacción dos titulados co salario 
que perciben. 
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Figura 67. Motivos para non traballar en Galicia. Resultados por ramas de 
coñecemento.

Salario

En relación ao salario mensual dos titulados, as categorías que se utilizaron 
foron: menos de 500 euros, de 500 a 1000 euros, de 1000 a 1500 euros, de 
1500 a 2000 euros e máis de 2000 euros.

Táboa 26. Distribución dos titulados no SUG segundo o salario mensual.

Salario mensual (en €) % de titulados

Menos de 500 5.64%

De 500 a 1000 33.85%

De 1000 a 1500 35.25%

De 1500 a 2000 13.93%

Máis de 2000 4.11%

Na Táboa 26 amósase a distribución dos titulados do SUG segundo o salario 
mensual e obsérvase que un 53.29% dos titulados teñen un salario superior 
aos 1000 euros mensuais. A distribución non é homoxénea para todas as 
ramas de coñecemento, como se pode observar na Táboa 27. A porcentaxe 

Por ramas de coñecemento, convén destacar que son os titulados de 
Ciencias Sociais e Xurídicas IV os que afirman nunha maior porcentaxe que 
as ofertas dende o exterior son mellores cás atopadas dentro de Galicia 
(59.21%), mentres que a opinión contraria é a que dan os titulados de Artes 
e Humanidades I, dos que só un 20.48% consideran que a oferta de emprego 
fóra de Galicia sexa mellor que a que atopan dentro da comunidade (Figura 
67).

En comparación cos resultados obtidos no PIL 2001-2003, a distribución de 
titulados por lugar de traballo é moi similar. 

A satisfacción que manifestan os titulados co seu traballo actual, como se 
indica no estudo Reflex, pode proporcionar indicios sobre os elementos que 
se deben considerar para determinar as perspectivas laborais e formativas dos 
futuros titulados. Neste sentido, como se desprende do devandito estudo, 
os titulados españois, comparativamente cos doutros países europeos, 
presentan un nivel moderado de satisfacción co traballo actual. Este feito 
está directamente relacionado coa escasa satisfacción dos titulados co salario 
que perciben. 
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O salario medio dun titulado do SUG é de 1056 euros. Na Táboa 29 inclúense 
os salarios medios por ramas de coñecemento e para o global do SUG, 
observando que o rango de variación vai dende os pouco máis de 900 euros 
dun titulado en Ciencias Sociais e Xurídicas IV ata os preto de 1300 da rama 
Enxeñaría e Arquitectura. Tamén neste aspecto se observa un incremento 
considerable, en relación cos 927.31 euros mensuais (salario deflactado 
segundo IPC) que cobraban os titulados do PIL 2001-2003. Malia este notable 
incremento, o salario dos titulados do SUG está bastante por debaixo dos 1414 
euros mensuais que cobran de media os titulados do Sistema Universitario 
Español (datos do estudo Reflex).

Ramas Salario medio

Ciencias da Saúde 1150.72

Ciencias 981.21

Enxeñaría e Arquitectura 1272.88

Ciencias Sociais e Xurídicas I 1006.89

Ciencias Sociais e Xurídicas II 962.99

Ciencias Sociais e Xurídicas III 952.53

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 909.89

Artes e Humanidades I 935.64

Artes e Humanidades II 950.23

SUG 1056.13

Tamén deberiamos destacar que as ramas de coñecemento que presentan 
un maior número de titulados preparando oposicións coinciden con aquelas 
nas que os titulados que traballan o fan cun contrato a tempo parcial (como 
veremos de seguido) e, por tanto, salarios inferiores.

Tipo de contrato

O tipo de contrato foi clasificado, en primeiro termo, por conta propia 
(dado ou non dado de alta) e conta allea. Aos que traballaban por conta 
allea, pedíuselles ademais que indicasen se tiñan contrato ou non e, en caso 
afirmativo, requiriuse o tipo de contrato.

de titulados cun salario mensual superior aos 1000 euros varía entre o 74.44% 
da rama de Enxeñaría e Arquitectura ata o 33.55% das Ciencias Sociais e 
Xurídicas III. Se nos restrinximos ao tramo de salarios máis alto (superior a 
2000 euros mensuais), as diferenzas entre ramas son maiores; un 8.7% dos 
titulados en Enxeñaría e Arquitectura perciben un salario mensual superior 
aos 2000 euros, mentres que os que teñen este salario no grupo de Ciencias 
Sociais e Xurídicas III non chega ao 1%.

Táboa 27. Distribución dos titulados no SUG segundo o salario mensual, por ramas de 
coñecemento.

Ramas
Menos de 

500 € 500-1000 € 1000-1500 € 1500-2000 € Máis de 
2000 €

Ciencias da Saúde 2.50% 24.04% 43.68% 17.58% 4.69%

Ciencias 7.32% 39.29% 38.68% 7.29% 1.89%

Enxeñaría e Arquitectura 1.03% 18.24% 42.95% 22.79% 8.70%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 2.46% 38.68% 35.41% 10.56% 3.48%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 6.41% 47.09% 25.52% 9.66% 4.13%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 12.19% 36.64% 34.68% 10.23% 0.46%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 2.76% 55.96% 25.69% 4.04% 3.82%

Artes e Humanidades I 8.07% 46.70% 15.66% 18.12% 1.61%

Artes e Humanidades II 16.80% 33.06% 21.30% 16.16% 3.45%

SUG 5.64% 33.85% 35.25% 13.93% 4.11%

Se comparamos os resultados deste estudo cos obtidos no PIL 2001-2003 
(ver Táboa 28), produciuse un descenso considerable nas categorías de 
salarios máis baixas. Reduciuse en máis dun 11% o número de titulados 
que cobran menos de 500 euros mensuais e en máis dun 21% aqueles que 
cobran entre 500 e 1000 euros ao mes. Pola contra, a porcentaxe de titulados 
nas categorías superiores incrementouse notablemente. Para calcular este 
incremento tívose en conta o incremento do IPC, para que os intervalos de 
referencia sexan comparables.

Táboa 28.  Distribución dos titulados no SUG segundo o salario mensual. Comparación 
cos resultados do PIL 2001-2003.

Salario mensual (en €) % 2001-2003 Salario mensual 
(en €) % 2003-2005

Menos de 532 17.0% Menos de 500 5.64%

De 532 a 1064 55.4% De 500 a 1000 33.85%

De 1064 a 1596 22.4% De 1000 a 1500 35.25%

De 1596 a 2128 3.5% De 1500 a 2000 13.93%

Máis de 2128 1.7% Máis de 2000 4.11%
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O salario medio dun titulado do SUG é de 1056 euros. Na Táboa 29 inclúense 
os salarios medios por ramas de coñecemento e para o global do SUG, 
observando que o rango de variación vai dende os pouco máis de 900 euros 
dun titulado en Ciencias Sociais e Xurídicas IV ata os preto de 1300 da rama 
Enxeñaría e Arquitectura. Tamén neste aspecto se observa un incremento 
considerable, en relación cos 927.31 euros mensuais (salario deflactado 
segundo IPC) que cobraban os titulados do PIL 2001-2003. Malia este notable 
incremento, o salario dos titulados do SUG está bastante por debaixo dos 1414 
euros mensuais que cobran de media os titulados do Sistema Universitario 
Español (datos do estudo Reflex).

Táboa 29.  Salario medio mensual, por ramas de coñecemento e para o global do SUG.

Ramas Salario medio

Ciencias da Saúde 1150.72

Ciencias 981.21

Enxeñaría e Arquitectura 1272.88

Ciencias Sociais e Xurídicas I 1006.89

Ciencias Sociais e Xurídicas II 962.99

Ciencias Sociais e Xurídicas III 952.53

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 909.89

Artes e Humanidades I 935.64

Artes e Humanidades II 950.23

SUG 1056.13

Tamén deberiamos destacar que as ramas de coñecemento que presentan 
un maior número de titulados preparando oposicións coinciden con aquelas 
nas que os titulados que traballan o fan cun contrato a tempo parcial (como 
veremos de seguido) e, por tanto, salarios inferiores.

Tipo de contrato

O tipo de contrato foi clasificado, en primeiro termo, por conta propia 
(dado ou non dado de alta) e conta allea. Aos que traballaban por conta 
allea, pedíuselles ademais que indicasen se tiñan contrato ou non e, en caso 
afirmativo, requiriuse o tipo de contrato.

de titulados cun salario mensual superior aos 1000 euros varía entre o 74.44% 
da rama de Enxeñaría e Arquitectura ata o 33.55% das Ciencias Sociais e 
Xurídicas III. Se nos restrinximos ao tramo de salarios máis alto (superior a 
2000 euros mensuais), as diferenzas entre ramas son maiores; un 8.7% dos 
titulados en Enxeñaría e Arquitectura perciben un salario mensual superior 
aos 2000 euros, mentres que os que teñen este salario no grupo de Ciencias 
Sociais e Xurídicas III non chega ao 1%.

Ramas
Menos de 

500 € 500-1000 € 1000-1500 € 1500-2000 € Máis de 
2000 €

Ciencias da Saúde 2.50% 24.04% 43.68% 17.58% 4.69%

Ciencias 7.32% 39.29% 38.68% 7.29% 1.89%

Enxeñaría e Arquitectura 1.03% 18.24% 42.95% 22.79% 8.70%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 2.46% 38.68% 35.41% 10.56% 3.48%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 6.41% 47.09% 25.52% 9.66% 4.13%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 12.19% 36.64% 34.68% 10.23% 0.46%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 2.76% 55.96% 25.69% 4.04% 3.82%

Artes e Humanidades I 8.07% 46.70% 15.66% 18.12% 1.61%

Artes e Humanidades II 16.80% 33.06% 21.30% 16.16% 3.45%

SUG 5.64% 33.85% 35.25% 13.93% 4.11%

Se comparamos os resultados deste estudo cos obtidos no PIL 2001-2003 
(ver Táboa 28), produciuse un descenso considerable nas categorías de 
salarios máis baixas. Reduciuse en máis dun 11% o número de titulados 
que cobran menos de 500 euros mensuais e en máis dun 21% aqueles que 
cobran entre 500 e 1000 euros ao mes. Pola contra, a porcentaxe de titulados 
nas categorías superiores incrementouse notablemente. Para calcular este 
incremento tívose en conta o incremento do IPC, para que os intervalos de 
referencia sexan comparables.

Salario mensual (en €) % 2001-2003 Salario mensual 
(en €) % 2003-2005

Menos de 532 17.0% Menos de 500 5.64%

De 532 a 1064 55.4% De 500 a 1000 33.85%

De 1064 a 1596 22.4% De 1000 a 1500 35.25%

De 1596 a 2128 3.5% De 1500 a 2000 13.93%

Máis de 2128 1.7% Máis de 2000 4.11%
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Ramas
Conta propia

Dado de alta Non dado de alta

Ciencias da Saúde 99.62% 0.38%

Ciencias 66.64% 33.36%

Enxeñaría e Arquitectura 91.00% 9.00%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 100.00% 0.00%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 96.47% 3.53%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 69.34% 30.66%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 100.00% 0.00%

Artes e Humanidades I 93.25% 6.75%

Artes e Humanidades II 47.96% 52.04%

SUG 86.95% 13.05%

Ramas
Conta allea

Sen contrato Con contrato

Ciencias da Saúde 2.44% 97.56%

Ciencias 8.38% 91.51%

Enxeñaría e Arquitectura 2.95% 97.05%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 2.56% 97.44%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 3.08% 96.92%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 4.72% 95.28%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 5.03% 94.97%

Artes e Humanidades I 6.86% 93.14%

Artes e Humanidades II 5.88% 94.12%

SUG 3.90% 96.10%

No tocante ao tipo de contrato, a modalidade de contratación maioritaria é 
a indefinida, cun 39.74% de titulados, seguida pola contratación eventual 
(37.50%). A porcentaxe de titulados que traballan cun contrato en prácticas é 
do 9.95%, para o global do SUG. Por ramas de coñecemento, a que presenta 
unha maior porcentaxe de titulados cun contrato indefinido é Ciencias Sociais 
e Xurídicas I (51.90%), mentres que a que ten unha maior eventualidade é 
Ciencias da Saúde (52.23%). Os titulados en Enxeñaría e Arquitectura teñen 
contratos en prácticas un 14.27% das veces, mentres que os de Artes e 
Humanidades I son os que máis traballan con bolsas.

Táboa 30.  Porcentaxe de titulados no SUG traballando en cada modalidade de 
contratación.

Tipo de contrato % de titulados

Por conta propia 7.58% % de titulados

Dado de alta 86.95%

Non dado de alta 13.05%

Por conta allea 92.42%

Sen contrato 3.90%

Con contrato 96.10% % de titulados

Indefinido 39.74%

Eventual 37.50% 

Prácticas 9.95%

Bolsa 2.44% 

Outro 10.37% 

Na Táboa 30 vemos que o 92.42% dos titulados no SUG que traballan 
fano por conta allea. Do 96.10% que ten contrato, preto dun 39.74% son 
indefinidos e un 37.50% ten un contrato eventual. Tan só o 7.58% traballa 
por conta propia e, deles, un 86.95% está dado de alta.

Táboa 31.  Porcentaxe de titulados no SUG traballando por conta propia e por conta 
allea, por ramas de coñecemento.

Ramas Conta propia Conta allea

Ciencias da Saúde 7.78% 92.22%

Ciencias 3.67% 96.33%

Enxeñaría e Arquitectura 10.35% 89.65%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 3.63% 96.37%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 14.00% 86.00%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 5.20% 94.80%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 1.53% 98.47%

Artes e Humanidades I 6.22% 93.78%

Artes e Humanidades II 10.82% 89.18%

SUG 7.58% 92.42%

Por ramas de coñecemento (ver Táboa 31), son os titulados de Ciencias Sociais 
e Xurídicas II os que nunha maior porcentaxe traballan por conta propia 
(14%). A porcentaxe máis baixa corresponde aos titulados de Ciencias Sociais 
e Xurídicas IV, onde tan só un 1.53% traballa por conta propia.
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Táboa 32.  Porcentaxe de titulados no SUG dados de alta e non dados de alta, dos que 
traballan por conta propia. Resultados por ramas de coñecemento.

Ramas
Conta propia

Dado de alta Non dado de alta

Ciencias da Saúde 99.62% 0.38%

Ciencias 66.64% 33.36%

Enxeñaría e Arquitectura 91.00% 9.00%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 100.00% 0.00%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 96.47% 3.53%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 69.34% 30.66%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 100.00% 0.00%

Artes e Humanidades I 93.25% 6.75%

Artes e Humanidades II 47.96% 52.04%

SUG 86.95% 13.05%

Táboa 33.  Porcentaxe de titulados no SUG con contrato e sen contrato, dos que 
traballan por conta allea. Resultados por ramas de coñecemento.

Ramas
Conta allea

Sen contrato Con contrato

Ciencias da Saúde 2.44% 97.56%

Ciencias 8.38% 91.51%

Enxeñaría e Arquitectura 2.95% 97.05%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 2.56% 97.44%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 3.08% 96.92%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 4.72% 95.28%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 5.03% 94.97%

Artes e Humanidades I 6.86% 93.14%

Artes e Humanidades II 5.88% 94.12%

SUG 3.90% 96.10%

No tocante ao tipo de contrato, a modalidade de contratación maioritaria é 
a indefinida, cun 39.74% de titulados, seguida pola contratación eventual 
(37.50%). A porcentaxe de titulados que traballan cun contrato en prácticas é 
do 9.95%, para o global do SUG. Por ramas de coñecemento, a que presenta 
unha maior porcentaxe de titulados cun contrato indefinido é Ciencias Sociais 
e Xurídicas I (51.90%), mentres que a que ten unha maior eventualidade é 
Ciencias da Saúde (52.23%). Os titulados en Enxeñaría e Arquitectura teñen 
contratos en prácticas un 14.27% das veces, mentres que os de Artes e 
Humanidades I son os que máis traballan con bolsas.

Tipo de contrato % de titulados

Por conta propia 7.58% % de titulados

Dado de alta 86.95%

Non dado de alta 13.05%

Por conta allea 92.42%

Sen contrato 3.90%

Con contrato 96.10% % de titulados

Indefinido 39.74%

Eventual 37.50% 

Prácticas 9.95%

Bolsa 2.44% 

Outro 10.37% 

Na Táboa 30 vemos que o 92.42% dos titulados no SUG que traballan 
fano por conta allea. Do 96.10% que ten contrato, preto dun 39.74% son 
indefinidos e un 37.50% ten un contrato eventual. Tan só o 7.58% traballa 
por conta propia e, deles, un 86.95% está dado de alta.

Ramas Conta propia Conta allea

Ciencias da Saúde 7.78% 92.22%

Ciencias 3.67% 96.33%

Enxeñaría e Arquitectura 10.35% 89.65%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 3.63% 96.37%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 14.00% 86.00%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 5.20% 94.80%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 1.53% 98.47%

Artes e Humanidades I 6.22% 93.78%

Artes e Humanidades II 10.82% 89.18%

SUG 7.58% 92.42%

Por ramas de coñecemento (ver Táboa 31), son os titulados de Ciencias Sociais 
e Xurídicas II os que nunha maior porcentaxe traballan por conta propia 
(14%). A porcentaxe máis baixa corresponde aos titulados de Ciencias Sociais 
e Xurídicas IV, onde tan só un 1.53% traballa por conta propia.
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Táboa 34.  Porcentaxe de titulados no SUG en cada tipo de contrato (indefinido, 
eventual, prácticas, bolsa, outros) dos que traballan por conta allea. 
Resultados por ramas de coñecemento.

Ramas
Tipo de contrato

Indefinido Eventual Prácticas Bolsa Outros

Ciencias da Saúde 28.29% 52.23% 10.62% 1.69% 7.17%

Ciencias 31.72% 33.33% 13.43% 5.48% 15.93%

Enxeñaría e Arquitectura 46.76% 26.29% 14.27% 1.46% 11.21%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 51.90% 26.54% 11.78% 1.61% 8.16%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 48.52% 32.70% 8.43% 2.84% 7.52%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 31.54% 50.59% 3.68% 1.91% 12.29%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 33.60% 41.37% 9.17% 3.67% 12.19%

Artes e Humanidades I 24.60% 50.34% 8.79% 7.59% 8.69%

Artes e Humanidades II 27.85% 50.05% 4.79% 3.51% 13.80%

SUG 39.74% 37.50% 9.95% 2.44% 10.37%

O 82.04% dos titulados que traballan fano a tempo completo. As porcentaxes 
máis altas de titulados cun contrato a tempo parcial danse en Ciencias 
Sociais e Xurídicas II e Artes e Humanidades II (cun 34.14% e un 37.58%, 
respectivamente). Este feito ten xustificación en que son estas dúas ramas as 
que presentan unha maior porcentaxe de titulados preparando oposicións e 
continuando estudos.

Táboa 35.  Porcentaxe de titulados no SUG en cada tipo de xornada (tempo parcial e 
tempo completo) dos que traballan por conta allea. Resultados por ramas de 
coñecemento.

Ramas
Tipo de xornada

Tempo parcial Tempo completo

Ciencias da Saúde 13.55% 86.45%

Ciencias 21.39% 78.61%

Enxeñaría e Arquitectura 7.03% 92.97%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 9.51% 90.49%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 16.98% 83.02%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 34.14% 65.86%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 16.96% 83.04%

Artes e Humanidades I 32.17% 67.83%

Artes e Humanidades II 37.58% 62.42%

SUG 17.96% 82.04%
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Competencias, coñecementos e actitudes dos titulados

A análise das competencias necesarias para o desenvolvemento do posto 
de traballo é un eixe fundamental nos estudos de inserción laboral neste 
momento, dado que no deseño das novas titulacións de grao e posgrao para 
a converxencia europea en materia de educación superior (e así cumprir as 
directrices da declaración de Bolonia), estes novos títulos deben ser planificados 
en termos de competencias que os seus graduados han de posuír ao rematar 
a titulación. Así pois, para esta nova configuración do espazo de educación 
superior en Galicia faise imprescindible unha descrición do que acontece hoxe 
en día cos titulados do SUG.

Táboa 36.  Competencias, coñecementos e actitudes. Valoracións medias dos titulados no SUG. 
Escala de 1 a 5.

Capacidade para a aprendizaxe 4.45

Motivación 4.45

Capacidade para resolver problemas 4.43

Capacidade de comunicación oral/escrita 4.35

Capacidade de asumir responsabilidades 4.35

Coñecementos prácticos no seu campo 4.34

Capacidade de planificación, coordinación e organización 4.32

Lealdade, honestidade 4.31

Adaptabilidade 4.30

Capacidade de traballo en equipo 4.28

Iniciativa 4.21

Capacidade de traballo independente 4.15

Coñecementos teóricos no seu campo 4.11

Capacidade de análise 4.03

Coñecementos de informática 3.91

Capacidade de traballo baixo presión 3.90

Pensamento crítico 3.85

Cultura xeral 3.79

Creatividade 3.74

Capacidade de liderado 3.37

Coñecementos de idiomas 3.27

Ramas
Tipo de contrato

Indefinido Eventual Prácticas Bolsa Outros

Ciencias da Saúde 28.29% 52.23% 10.62% 1.69% 7.17%

Ciencias 31.72% 33.33% 13.43% 5.48% 15.93%

Enxeñaría e Arquitectura 46.76% 26.29% 14.27% 1.46% 11.21%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 51.90% 26.54% 11.78% 1.61% 8.16%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 48.52% 32.70% 8.43% 2.84% 7.52%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 31.54% 50.59% 3.68% 1.91% 12.29%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 33.60% 41.37% 9.17% 3.67% 12.19%

Artes e Humanidades I 24.60% 50.34% 8.79% 7.59% 8.69%

Artes e Humanidades II 27.85% 50.05% 4.79% 3.51% 13.80%

SUG 39.74% 37.50% 9.95% 2.44% 10.37%

O 82.04% dos titulados que traballan fano a tempo completo. As porcentaxes 
máis altas de titulados cun contrato a tempo parcial danse en Ciencias 
Sociais e Xurídicas II e Artes e Humanidades II (cun 34.14% e un 37.58%, 
respectivamente). Este feito ten xustificación en que son estas dúas ramas as 
que presentan unha maior porcentaxe de titulados preparando oposicións e 
continuando estudos.

Ramas
Tipo de xornada

Tempo parcial Tempo completo

Ciencias da Saúde 13.55% 86.45%

Ciencias 21.39% 78.61%

Enxeñaría e Arquitectura 7.03% 92.97%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 9.51% 90.49%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 16.98% 83.02%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 34.14% 65.86%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 16.96% 83.04%

Artes e Humanidades I 32.17% 67.83%

Artes e Humanidades II 37.58% 62.42%

SUG 17.96% 82.04%
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As competencias máis valoradas no emprego son a capacidade de aprendizaxe, 
a motivación e a capacidade de resolver problemas (Táboa 36). Con estes 
tres elementos, parece que queda claro unha das misións fundamentais 
do ensino universitario: ensinar a aprender. Aparecen como competencias 
menos relevantes a creatividade, a capacidade de liderado e o coñecemento 
de idiomas.

Táboa 37.  Competencias, coñecementos e actitudes. Valoracións medias dos titulados en 
Ciencias da Saúde. Escala de 1 a 5.

Iniciativa 4.54

Capacidade para resolver problemas 4.52

Coñecementos de informática 4.47

Pensamento crítico 4.47

Motivación 4.46

Capacidade de traballo independente 4.44

Capacidade para a aprendizaxe 4.36

Capacidade de traballo en equipo 4.34

Capacidade de comunicación oral/escrita 4.34

Lealdade, honestidade 4.33

Capacidade de asumir responsabilidades 4.24

Cultura xeral 4.24

Coñecementos teóricos no seu campo 4.21

Capacidade de traballo baixo presión 4.08

Capacidade de análise 4.05

Coñecementos prácticos no seu campo 3.91

Adaptabilidade 3.63

Capacidade de planificación, coordinación e organización 3.42

Coñecementos de idiomas 3.32

Creatividade 3.16

Capacidade de liderado 2.85
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Nas Táboa 37 a Táboa 45, inclúense as valoracións das competencias por 
ramas de coñecemento. En todas elas, aparece no grupo das máis valoradas 
a capacidade para resolver problemas, agás na rama de Enxeñaría e 
Arquitectura, onde os coñecementos de informática superan a valoración 
desta competencia. A motivación tamén figura dentro das máis valoradas 
en todas as ramas, a excepción de Ciencias da Saúde. Nesta rama é onde os 
titulados sitúan como competencia máis valorada a iniciativa. No tocante ás 
competencias cunha menor valoración media, en todas as ramas aparece a 
capacidade de liderado, agás en Artes e Humanidades II. 

Táboa 38.  Competencias, coñecementos e actitudes. Valoracións medias dos titulados en 
Ciencias. Escala de 1 a 5.

Pensamento crítico 4.37

Motivación 4.36

Capacidade para resolver problemas 4.35

Cultura xeral 4.28

Lealdade, honestidade 4.28

Capacidade de comunicación oral/escrita 4.23

Iniciativa 4.20

Capacidade para a aprendizaxe 4.16

Coñecementos de informática 4.11

Capacidade de traballo en equipo 4.07

Capacidade de traballo independente 4.07

Coñecementos teóricos no seu campo 4.04

Capacidade de asumir responsabilidades 4.04

Capacidade de traballo baixo presión 3.97

Capacidade de análise 3.88

Coñecementos de idiomas 3.84

Coñecementos prácticos no seu campo 3.82

Capacidade de planificación, coordinación e organización 3.60

Adaptabilidade 3.52

Capacidade de liderado 3.35

Creatividade 3.12
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Táboa 39.  Competencias, coñecementos e actitudes. Valoracións medias dos titulados en 
Enxeñaría e Arquitectura. Escala de 1 a 5.

Motivación 4.48

Pensamento crítico 4.48

Coñecementos de informática 4.39

Capacidade para resolver problemas 4.38

Cultura xeral 4.34

Iniciativa 4.31

Capacidade de comunicación oral/escrita 4.28

Capacidade de traballo independente 4.28

Coñecementos de idiomas 4.26

Capacidade para a aprendizaxe 4.26

Capacidade de asumir responsabilidades 4.18

Lealdade, honestidade 4.18

Capacidade de análise 4.14

Capacidade de traballo baixo presión 4.10

Coñecementos teóricos no seu campo 4.09

Capacidade de traballo en equipo 4.03

Coñecementos prácticos no seu campo 3.81

Capacidade de planificación, coordinación e organización 3.67

Creatividade 3.58

Adaptabilidade 3.52

Capacidade de liderado 3.27
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Táboa 40.  Competencias, coñecementos e actitudes. Valoracións medias dos titulados en 
Ciencias Sociais e Xurídicas I. Escala de 1 a 5.

Motivación 4.45

Capacidade para resolver problemas 4.39

Pensamento crítico 4.38

Capacidade para a aprendizaxe 4.34

Capacidade de traballo independente 4.33

Capacidade de comunicación oral/escrita 4.29

Lealdade, honestidade 4.29

Cultura xeral 4.28

Coñecementos de informática 4.27

Iniciativa 4.20

Capacidade de asumir responsabilidades 4.17

Coñecementos de idiomas 4.16

Coñecementos teóricos no seu campo 4.06

Capacidade de traballo baixo presión 4.00

Capacidade de análise 3.99

Capacidade de traballo en equipo 3.96

Adaptabilidade 3.70

Coñecementos prácticos no seu campo 3.67

Capacidade de planificación, coordinación e organización 3.53

Creatividade 3.50

Capacidade de liderado 3.31
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Táboa 41.  Competencias, coñecementos e actitudes. Valoracións medias dos titulados en 
Ciencias Sociais e Xurídicas II. Escala de 1 a 5.

Lealdade, honestidade 4.54

Motivación 4.52

Capacidade para resolver problemas 4.51

Pensamento crítico 4.51

Coñecementos de informática 4.42

Capacidade para a aprendizaxe 4.39

Capacidade de comunicación oral/escrita 4.33

Iniciativa 4.32

Cultura xeral 4.30

Capacidade de asumir responsabilidades 4.26

Capacidade de traballo independente 4.25

Capacidade de traballo en equipo 4.16

Coñecementos teóricos no seu campo 4.13

Coñecementos de idiomas 4.10

Capacidade de traballo baixo presión 4.10

Capacidade de análise 4.00

Adaptabilidade 3.96

Coñecementos prácticos no seu campo 3.86

Creatividade 3.51

Capacidade de planificación, coordinación e organización 3.49

Capacidade de liderado 3.11
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Táboa 42.  Competencias, coñecementos e actitudes. Valoracións medias dos titulados en 
Ciencias Sociais e Xurídicas III. Escala de 1 a 5.

Motivación 4.64

Coñecementos prácticos no seu campo 4.55

Capacidade para resolver problemas 4.54

Capacidade de comunicación oral/escrita 4.53

Capacidade de asumir responsabilidades 4.51

Capacidade para a aprendizaxe 4.51

Capacidade de planificación, coordinación e organización 4.50

Lealdade, honestidade 4.48

Adaptabilidade 4.45

Capacidade de traballo en equipo 4.44

Creatividade 4.43

Iniciativa 4.38

Capacidade de traballo independente 4.37

Coñecementos teóricos no seu campo 4.25

Cultura xeral 4.19

Pensamento crítico 4.08

Capacidade de análise 4.05

Coñecementos de informática 3.55

Capacidade de traballo baixo presión 3.51

Coñecementos de idiomas 3.32

Capacidade de liderado 3.32
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Táboa 43.  Competencias, coñecementos e actitudes. Valoracións medias dos titulados en 
Ciencias Sociais e Xurídicas IV. Escala de 1 a 5.

Lealdade, honestidade 4.64

Motivación 4.50

Capacidade para resolver problemas 4.45

Coñecementos de idiomas 4.41

Capacidade de traballo independente 4.41

Iniciativa 4.40

Capacidade para a aprendizaxe 4.36

Pensamento crítico 4.35

Capacidade de comunicación oral/escrita 4.32

Capacidade de asumir responsabilidades 4.30

Coñecementos de informática 4.30

Cultura xeral 4.24

Capacidade de análise 4.16

Adaptabilidade 4.15

Coñecementos teóricos no seu campo 4.10

Capacidade de traballo en equipo 3.99

Capacidade de planificación, coordinación e organización 3.93

Capacidade de traballo baixo presión 3.91

Capacidade de liderado 3.90

Coñecementos prácticos no seu campo 3.76

Creatividade 3.32
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Táboa 44.  Competencias, coñecementos e actitudes. Valoracións medias dos titulados en Artes e 
Humanidades I. Escala de 1 a 5.

Capacidade para resolver problemas 4.27

Motivación 4.24

Cultura xeral 4.22

Lealdade, honestidade 4.19

Pensamento crítico 4.17

Iniciativa 4.15

Coñecementos teóricos no seu campo 4.14

Capacidade de traballo en equipo 4.09

Capacidade de comunicación oral/escrita 4.05

Adaptabilidade 4.03

Coñecementos de informática 4.01

Capacidade de traballo baixo presión 3.96

Capacidade de asumir responsabilidades 3.95

Coñecementos de idiomas 3.93

Capacidade de traballo independente 3.89

Capacidade para a aprendizaxe 3.83

Capacidade de planificación, coordinación e organización 3.79

Coñecementos prácticos no seu campo 3.71

Capacidade de análise 3.54

Capacidade de liderado 3.20

Creatividade 3.07

ÍndiceInicio Cerrar



118

 

Do recente estudo Reflex levado a cabo en gran parte da Unión Europea, 
ANECA fixo público un resumo executivo no que se resaltaba que, dentro 
do ámbito nacional, os titulados universitarios consideraban como unhas das 
principais competencias requiridas no posto de traballo a capacidade para 
facerse entender (capacidade de comunicación) e a capacidade de traballo 
en equipo. Como menos necesaria aparecen o coñecemento de idiomas. De 
entre elas, a capacidade de traballo en equipo era sinalada polos titulados 
españois como unha das competencias que máis foran favorecidas durante os 
estudos universitarios. Ao igual que neste estudo, e como resultado extensible 
aos outros países participantes, non se atoparon grandes discrepancias entre 
as ramas de coñecemento, ao tempo que se observa que ningunha das ramas 
proporciona unha formación orientada á adquisición de competencias.

No proxecto Reflex tamén se lles preguntou aos titulados: “Se puideses volver 
atrás e foses libre de elixir unha titulación, que elixirías?”. De entre os titulados 
enquisados, os españois son os menos satisfeitos cos estudos cursados e só un 
50% afirma que volvería estudar a mesma titulación na mesma universidade 
e un 10% di que non volvería cursar estudos universitarios.

Táboa 45.  Competencias, coñecementos e actitudes. Valoracións medias dos titulados en Artes e 
Humanidades II. Escala de 1 a 5.

Lealdade, honestidade 4.27

Capacidade para resolver problemas 4.18

Motivación 4.07

Cultura xeral 4.05

Iniciativa 4.02

Coñecementos teóricos no seu campo 4.01

Coñecementos de informática 4.01

Pensamento crítico 4.00

Capacidade de liderado 3.93

Capacidade de comunicación oral/escrita 3.92

Capacidade de traballo en equipo 3.90

Capacidade para a aprendizaxe 3.88

Capacidade de asumir responsabilidades 3.88

Adaptabilidade 3.77

Capacidade de traballo independente 3.76

Coñecementos prácticos no seu campo 3.72

Capacidade de planificación, coordinación e organización 3.71

Capacidade de traballo baixo presión 3.65

Coñecementos de idiomas 3.53

Capacidade de análise 3.40

Creatividade 2.98

No estudo levado a cabo por Universia e Accenture no ámbito nacional, 
aínda que con bases metodolóxicas distintas ás aquí contempladas, concluían 
que competencias actitudinais, como a motivación resultaban fundamentais 
no desenvolvemento profesional, independentemente das ramas de 
coñecemento.

A Universidade Carlos III de Madrid nun estudo a profesionais da empresa, 
concluía que os enquisados consideraban como primeira competencia para os 
seus traballadores a capacidade de aprendizaxe (85.4%), dato que concorda 
plenamente coa percepción que teñen os titulados universitarios. Do mesmo 
xeito, entre as competencias consideradas como menos importantes están a 
capacidade de liderado, a creatividade e o coñecemento de idiomas.

ÍndiceInicio Cerrar



119

Do recente estudo Reflex levado a cabo en gran parte da Unión Europea, 
ANECA fixo público un resumo executivo no que se resaltaba que, dentro 
do ámbito nacional, os titulados universitarios consideraban como unhas das 
principais competencias requiridas no posto de traballo a capacidade para 
facerse entender (capacidade de comunicación) e a capacidade de traballo 
en equipo. Como menos necesaria aparecen o coñecemento de idiomas. De 
entre elas, a capacidade de traballo en equipo era sinalada polos titulados 
españois como unha das competencias que máis foran favorecidas durante os 
estudos universitarios. Ao igual que neste estudo, e como resultado extensible 
aos outros países participantes, non se atoparon grandes discrepancias entre 
as ramas de coñecemento, ao tempo que se observa que ningunha das ramas 
proporciona unha formación orientada á adquisición de competencias.

No proxecto Reflex tamén se lles preguntou aos titulados: “Se puideses volver 
atrás e foses libre de elixir unha titulación, que elixirías?”. De entre os titulados 
enquisados, os españois son os menos satisfeitos cos estudos cursados e só un 
50% afirma que volvería estudar a mesma titulación na mesma universidade 
e un 10% di que non volvería cursar estudos universitarios.
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Non cursaría estudos superiores Cursaría outra titulación

Cursaría a mesma titulación noutra universidade Cursaría a mesma titulación na mesma universidade

Figura 68. Porcentaxe de titulados no SUG e por ramas de coñecemento segundo non 
cursarían estudos superiores, cursarían outra titulación, cursarían a mesma 
titulación na mesma universidade ou cursarían a mesma titulación noutra 
universidade.
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No caso dos titulados do SUG un 83.52% dos titulados afirman que volverían 
á universidade. Deles, o 78.08% volvería cursar a mesma titulación e un 
88.42% faría a mesma titulación na mesma universidade. Os resultados por 
ramas de coñecemento podense ver na Figura 68. 

Comparando cos resultados do Reflex para os titulados do Sistema Universitario 
Español, a porcentaxe de titulados que non volverían á universidade é máis 
alta no caso do SUG (16.48% non cursaría estudos universitarios), pero 
daqueles que si volverían á universidade, o 58% elixiría a mesma titulación 
na mesma universidade.
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9. 
Conclusións
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9. Conclusións

A alta satisfacción cos estudos cursados que se comentou na última sección 
deste estudo atopa explicación nas respostas ás distintas cuestións formuladas 
e que a continuación resumimos.

Máis do 70% dos titulados cursaron a titulación elixida como primeira opción e 
o 48.70% dos titulados do SUG rematou a súa titulación nos anos estipulados 
no plan de estudos, mentres que un 35% tarda un ou dous anos máis dos 
contemplados no plan. Un 88.17% dos titulados considera que sería necesaria 
máis información sobre a busca de emprego dentro da universidade.

Ademais, un 20.51% dos titulados entre o 2003 e 2005 rematou estudos de 
posgrao. A maior parte dos casos elixiu un máster/posgrao (84.84%), fronte 
a un 16.21% que cursou estudos de 3.º ciclo. Posuír mellores condicións para 
atopar emprego é a razón prioritaria para cursar estudos de posgrao, obtendo 
unha valoración moi similar á do PIL 2001-2003.

Buscar un traballo (65,10%) non é a única opción que un titulado ten ao 
rematar os estudos universitarios e unha porcentaxe importante decide 
continuar estudos (28,88%) ou preparar oposicións (30,70%) para o acceso 
ao corpo de funcionarios, ou incluso compaxinar varias das opcións.

No tocante aos motivos para continuar estudos, a resposta está bastante 
clara, xa que os titulados de todas as ramas coinciden en que o motivo 
principal é estar en mellores condicións de atopar emprego, seguido polo 
desenvolvemento ou promoción laboral. É dicir, a motivación está vinculada 
directamente a unha mellora nas condicións de emprego. 

O 69% de titulados do SUG manifesta que buscou traballo, deles un 44.98% 
atopou traballo relacionado coa titulación e un 24.05% non o atopou, 
mentres que o 30.97% manifesta que non buscou traballo relacionado coa 
súa titulación.
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Entre os titulados que buscaron traballo relacionado coa súa titulación, a 
candidatura espontánea é a vía que máis destacan, seguida de Internet. 
Outras vías sinaladas polos titulados con altas valoracións por utilización son 
responder a anuncio de traballo de prensa e familiares/amizades. As posicións 
destas dúas vías intercambiáronse, no ranking e na porcentaxe de empregos 
propiciados con respecto a estudos anteriores. A idea de que os familiares/
amizades deixe de ser a vía máis importante, en termos de propiciatoria 
de empregos, beneficia a inserción laboral dos titulados, xa que favorece 
a igualdade de oportunidades entre os titulados. No 8.65% dos casos, os 
titulados accederon ao emprego a través das prácticas realizadas durante os 
estudos.

Entre os factores que os titulados do SUG consideran que inflúen positivamente 
no acceso ao emprego están a experiencia, saber aproveitar as oportunidades, 
estar disposto á mobilidade xeográfica e a actitude durante a entrevista (resulta 
moi valorada en todas as ramas de coñecemento) son os mellores avais para 
atopar un emprego. Tamén lle dan unha grande importancia á constancia e 
aos coñecementos de informática.

Un 54.42% dos titulados do SUG, entre 2003 e 2005, manifestan ter 
rexeitada algunha oferta de traballo no seu período de busca de emprego. 
Esta porcentaxe é sensiblemente maior que a obtida no estudo dos titulados 
entre 2001 e 2003 (PIL 2001-2003), no que tan só un 41.64% rexeitou 
algunha oferta de emprego. Un 31.37% dos titulados manifesta ter rexeitada 
unha oferta de emprego debido a unha oferta económica inadecuada e un 
30.25% debido á existencia dunha oferta mellor.

O tempo medio que tarda un titulado do SUG en atopar un emprego 
(relacionado coa súa titulación) é de pouco máis de cinco meses. Este tempo 
medio varía en función das ramas de coñecemento, dende os menos de catro 
meses dos titulados de Enxeñaría e Arquitectura, ata os que máis que tardan 
con sete meses.

O 55.49% dos titulados afirma que a súa situación laboral é acorde co esforzo 
realizado no título, así como o 61.16% considera que lle foron de bastante/
moita utilidade os coñecementos aprendidos durante o título, mentres que o 
30.33% precisou formación específica (superior a tres meses) para desenvolver 
correctamente o seu traballo. O 83.24% dos titulados do SUG traballa na 
zona xeográfica que desexan (convén destacar que un 87.67% traballa en 
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Galicia); o 46.23% consideran estable o seu traballo, mentres que tan só o 
43.72% tamén considera adecuado o seu nivel retributivo.

A porcentaxe de titulados cun salario mensual superior aos 1000 euros 
mensuais é do 53.29%. A distribución non é homoxénea para todas as ramas 
de coñecemento. O salario medio dun titulado do SUG é de 1.056 euros. 
Neste aspecto obsérvase un incremento considerable, en relación cos 927.31 
euros mensuais (salario deflactado segundo IPC) que cobraban os titulados do 
PIL 2001-2003. Malia este notable incremento, o salario dos titulados do SUG 
está bastante por debaixo dos 1.414 euros mensuais que cobran de media os 
titulados do Sistema Universitario Español (datos do estudo Reflex).

O 92.38% dos titulados no SUG que traballa fano por conta allea. Deles, o 
96.70% que teñen contrato, preto dun 39.64% son indefinidos e un 37.63% 
ten un contrato eventual. O 81.88% traballa por tempo completo. Tan só o 
7.62% traballan por conta propia.

As competencias máis valoradas no emprego son a capacidade de aprendizaxe, 
a motivación e a capacidade de resolver problemas. Con estes tres elementos, 
parece que queda claro unha das misións fundamentais do ensino universitario: 
ensinar a aprender. Aparecen como competencias menos relevantes a 
creatividade, a capacidade de liderado e o coñecemento de idiomas.

Do recente estudo Reflex levado a cabo en gran parte da Unión Europea, 
ANECA fixo público un resumo executivo no que se resaltaba que, dentro 
do ámbito nacional, os titulados universitarios consideraban como unhas das 
principais competencias requiridas no posto de traballo a capacidade para 
facerse entender (capacidade de comunicación) e a capacidade de traballo 
en equipo. Como menos necesarias aparecen os coñecementos de idiomas. 
De entre elas, a capacidade de traballo en equipo era sinalada polos titulados 
españois como unha das competencias que máis foran favorecidas durante os 
estudos universitarios. Ao igual que neste estudo, e como resultado extensible 
aos outros países participantes, non se atoparon grandes discrepancias entre 
ramas de coñecemento, ao tempo que se observa que ningunha das ramas 
proporciona unha formación orientada á adquisición de competencias.
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10. 
Referencias

Achegamos as referencias que se utilizaron para complementar o 
estudo, tanto bibliográficas coma documentos na web.
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11. 
Anexo I

O cuestionario que se utilizou neste estudo é o mesmo que 
o do PIL 2001-2003, polo que os resultados son directamente 
comparables. A estrutura deste documento responde á 
distribución por bloques do cuestionario. As escalas de valoración 
que se utilizaron foi de 1 a 5. Os filtros que se aplicaron están 
indicados entre parénteses, ao longo do cuestionario.
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ANEXO I. Cuestionario

DATOS PERSOAIS

1. Ano de nacemento:

2. Sexo:  
 © Home
 © Muller

3. Nivel de estudos nai: 
 © Sen estudos
 © Primarios 
 © Bacharelato/FP 
 © Universitarios medios 
 © Universitarios superiores

4. Nivel de estudos pai: 
 © Sen estudos
 © Primarios 
 © Bacharelato/FP 
 © Universitarios medios 
 © Universitarios superiores

DATOS ACADÉMICOS E LABORAIS

5. Titulación:

11. Anexo I
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6. ¿Era esta titulación a súa primeira opción?
 © Non
 © Si
7. Especialidade da titulación:

8. Ano de finalización dos estudos:

9. Anos empregados na titulación:

10. Nota media aproximada do seu expediente: 

f © Aprobado   [1,2)  [5,7)

f © Notable   [2,3)  [7,9)

f © Sobresaínte   [3,4)  [9,10)

f © Matrícula de Honra  4  10

11. ¿Ten outras titulacións universitarias rematadas? 
 © Non (pase á pregunta 13)
 © Si

12. No caso de que teñan outras titulacións, ¿de que tipo son? 
121 © Diplomado/Enxeñeiro técnico/Arquitecto técnico
122 © Licenciado/Enxeñeiro superior/Arquitecto
123 © Titulación propia

13. ¿Ten estudos de posgrao rematados?
 © Non (pase á pregunta 16)
 © Si

14. No caso de que teña estudos de posgrao, ¿de que tipo?
 © 3.º ciclo
 © Máster/Posgrao

15. Motivo para realizalo:
 © Estar en mellores condicións de atopar emprego
 © Por desenvolvemento ou promoción laboral
 © Por carencias na formación previa
 © Por outras razóns (especifíqueo)
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16. ¿Prepara oposicións actualmente? 
 © Non
 © Si

17. ¿Estuda actualmente?
 © Non (pase á pregunta 20)
 © Si

18. ¿Que tipo de estudos está a cursar?
 © Diplomado/Enxeñeiro técnico/Arquitecto técnico
 © Licenciado/Enxeñeiro superior/Arquitecto
 © Titulación propia
 © 3.º ciclo
 © Máster/Posgrao

19. Motivo para seguir cos estudos:
 © Estar en mellores condicións de atopar emprego
 © Por desenvolvemento ou promoción laboral
 © Por carencias na formación previa

f © Por outras razóns (especifíqueo)

20. ¿Traballa actualmente?
 © Non (pase á pregunta 30)
 © Si

21. Provincia:
 © A Coruña (pase á pregunta 23)

f © Lugo (pase á pregunta 23)
 © Ourense (pase á pregunta 23)
 © Pontevedra (pase á pregunta 23)
 © Resto de España 
 © Resto da Unión Europea 
 © Resto do mundo 

22. Motivo de non traballar en Galicia:
 © Non atopar traballo en Galicia
 © Mellor oferta no exterior
 © Razóns persoais
 © Por outras razóns (especifíqueo)
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23. Tempo que leva no posto de traballo actual, en meses

24. ¿Traballa por conta propia ou por conta allea?

f © Conta propia

f © Conta allea (pase á pregunta 26)

25. Por conta propia, ¿estaba dado de alta?

f © Dado de alta (pase á pregunta 28)

f © Non dado de alta (pase á pregunta 28)

26. Por conta allea, ¿fixéronlle contrato?

f © Sen contrato (pase á pregunta 28)

f © Con contrato (pase á pregunta 27)

27. Se lle fixeron contrato, ¿de que tipo?

f © Indefinido

f © Eventual

f © Contrato en prácticas

f © Bolsa 

f © Outro

28. Tipoloxía da xornada de traballo:

f © Tempo parcial

f © Xornada completa

29. N.º de empregados da entidade:

f © 0-1

f © 2-9

f © 10-49

f © 50-99

f © 100-149

f © 150-199

f © 200-249

f © 250 ou máis
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SOBRE A SÚA ESTADÍA NA ESCOLA/FACULTADE

Valore os seguintes aspectos da súa estadía na universidade:

1 2 3 4 5
30 Facilitábase a realización de prácticas en empresas

31
Nos contidos das materias tivéronse en conta os avances e 
a tecnoloxía predominantes no seu campo

32 Necesitou apoio externo (academias) nalgunha das materias

33
O plan de estudos permite rematar o título no tempo 
estipulado 

*Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito

N/A 1 2 3 4 5

34
Unha vez rematado o título, ¿precisou da colaboración 
dalgún profesor no desenvolvemento do seu traballo? 
Valore de 1 ata 5 a satisfacción coa axuda recibida

35
¿Realizou prácticas en empresas?  
¿Considera que son útiles para a inserción no mundo 
laboral?

*N/A: Non aplicable. Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito

36. Durante o título, ¿dedicábase só ao estudo? (exceptuando as prácticas): 
 © Estudo a tempo completo (pase á pregunta 39)
 © Compaxinou estudo e traballo

37. No caso de que compaxinase o estudo con algún traballo, ¿de que tipo 
era? (exceptuando as prácticas): 
 © Estudo e algún traballo esporádico
 © Estudo e traballo a xornada parcial
 © Estudo e algún traballo a xornada completa

38. Valore a relación entre esta actividade laboral e os estudos:

1 2 3 4 5
Relación emprego-estudos

*Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito
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SOBRE A BUSCA DE EMPREGO

39. ¿Buscou traballo relacionado coa súa titulación algunha vez ou búscao 
actualmente?
 © Non (se á pregunta 20 respostan non pase á pregunta 115 e se  
respostan si pase á pregunta 40)
 © Si, pero non o atopei (pase ás preguntas 41-56,59-77 e logo 115)
 © Si, atopeino

40. ¿Está traballando en algo relacionado coa súa titulación?
 © Non (pase á pregunta 115)
 © Si (pase á pregunta 78)

Indique o grao de utilización das seguintes vías para a busca de emprego:

1 2 3 4 5
41 INEM
42 Servizo Galego de Colocación
43 OSIX (Oficina de Servizos Integrados para a Xuventude)
44 Fundación Empresa-Universidade

45
Ofertas e bolsas de traballo a través da universidade (non 
OSIX)

46
Bolsas de traballo doutras institucións/xestionadas por outras 
institucións

47
Candidatura espontánea (envío de CV á empresa, chamada 
ou visita sen saber se existe oferta)

48 Respondín a un anuncio de traballo de prensa
49 Puxen anuncios
50 Presentación a oposición/concurso público
51 A través dunha empresa de traballo temporal (ETT)
52 Consultorías
53 Internet
54 A través de familiares/amizades
55 Autoemprego
56 Outras (especifíqueo

*Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito

57. A propiciatoria do primeiro emprego foi: 

f © Algunha das anteriores: n.º 
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f © Prolongación de prácticas realizadas durante os estudos

f © Outras, especifíqueo

58. ¿Canto tempo tardou en conseguir o primeiro emprego dende a obtención 
do título? (en meses): 

En que grao considera importante, segundo a súa experiencia, os seguintes 
factores para a obtención un emprego:

1 2 3 4 5
59 A titulación estudada
60 O expediente académico
61 A especialización no título
62 Cursos de posgrao, máster ou cursos de doutoramento
63 Experiencia laboral relacionada
64 Prácticas na mesma empresa
65 Prácticas noutras empresas
66 Coñecementos de idiomas
67 Coñecementos de informática
68 Actitude durante a entrevista
69 Resultados de test de selección
70 Reputación do centro universitario onde estudou
71 Relacións persoais e do contorno
72 Ser constante na busca
73 Ter mobilidade xeográfica
74 Ausencia de cargas/compromisos familiares
75 Aproveitar as oportunidades

 *Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito

76. ¿Rexeitou algunha oferta de traballo?
 761. Se era dos que buscou ou busca traballo pero non atopou:
 © Non (pase á pregunta 115)

f © Si (pase á pregunta 77 e logo á pregunta 115)
 762. Se era dos que buscou ou busca traballo pero si o atopou:
 © Non (pase á pregunta 78)

f © Si
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77. Indique os motivos, de entre os seguintes (pode seleccionar máis de 1)

Posto de cualificación inferior ao título
Posto de cualificación superior ao título
A modalidade de contratación ofrecida era inadecuada
Existencia dunha oferta mellor
Oferta económica inadecuada 
Horario de traballo inadecuado
Esixencia de cambio de residencia
Esixencia de dispoñibilidade para viaxar
O traballo para realizar non lle resultaba atractivo
Outra (especifíqueo)

SOBRE A SÚA SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

77. Número de empresas/institucións en que traballou dende a obtención do 
título: 

79. Número de contratos laborais dende que rematou o título: 

80. Salario neto mensual do seu traballo ACTUAL: 
 © Menos de 500€
 © 500€-1000€
 © 1000€-1500€
 © 1500€-2000€

f © Máis de 2000€
   
Valore os seguintes aspectos do seu traballo actual:

1 2 3 4 5

81
O seu posto de traballo é acorde coa titulación/especialidade 
acadada

82
Precisou de formación específica (superior a 3 meses) para 
desenvolver o seu traballo

83
A súa situación laboral é acorde co esforzo realizado no 
título
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N/A 1 2 3 4 5

84
A titulación está ben considerada no ámbito da súa 
empresa

85
A escola/facultade está ben considerada no ámbito da 
súa empresa

86 Considérase suficientemente valorado na empresa
*N/A: Non aplicable. Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito

1 2 3 4 5

87
Os coñecementos adquiridos durante o título fóronlle 
de utilidade 

*Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito

N/A 1 2 3 4 5

88
Observa posibilidades reais de promoción dentro da 
empresa

*N/A: Non aplicable. Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito

1 2 3 4 5
89 Considera estable o seu traballo
90 Considera adecuado o seu actual nivel retributivo
91 Traballa na zona xeográfica que vostede desexa

*Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito

Valore a importancia dos seguintes aspectos da formación para o desempeño 
do seu traballo actual:

1 2 3 4 5
92 Lealdade, honestidade
93 Capacidade para a aprendizaxe
94 Motivación
95 Adaptabilidade
96 Iniciativa
97 Pensamento crítico 
98 Creatividade
99 Capacidade de comunicación oral/escrita
100 Cultura xeral
101 Coñecementos teóricos no seu campo
102 Coñecementos prácticos no seu campo
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103 Capacidade de traballo en equipo
104 Capacidade de traballo independente
105 Capacidade de traballo baixo presión
106 Capacidade de análise
107 Capacidade de asumir responsabilidades
108 Capacidade para resolver problemas
109 Capacidade de planificación, coordinación e organización
110 Capacidade de liderado
111 Coñecementos de idiomas
112 Coñecementos de informática

*Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito

1 2 3 4 5

113
Coincide a súa liña profesional coas súas expectativas ao 
inicio do título

114
Considera que sería necesaria máis información, dentro 
da propia universidade, sobre a busca de emprego

*Escala de valoración de 1: Nada ata 5: Moito

115. ¿Volvería cursar estudos universitarios?
 © Non (fin da enquisa)
 © Si (pase á pregunta 116)

116. ¿Volvería cursar a súa titulación?
 © Non (fin da enquisa)
 © Si (pase á pregunta 117)

117. ¿Volvería cursar a súa titulación na mesma universidade?
 © Non

f © Si
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12. 
Anexo II

Os resultados deste estudo foron presentados para o global do 
SUG e para cada unha das ramas de coñecemento: Ciencias da 
Saúde, Ciencias, Enxeñaría e Arquitectura, Ciencias Sociais e 
Xurídicas e Artes e Humanidades (estas dúas últimas, divididas 
en catro e dous grupos, respectivamente). A distribución das 
titulacións en cada un dos grupos pode consultarse neste anexo.
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ANEXO II. Distribución das ramas de coñecemento

Ciencias da Sáude: 

Diplomatura en Enfermaríaf5

Diplomatura en Fisioterapiaf5

Diplomatura en Logopediaf5

Diplomatura en Podoloxíaf5

Diplomatura en Terapia Ocupacionalf5

Licenciatura en Farmaciaf5

Licenciatura en Medicinaf5

Licenciatura en Odontoloxíaf5

Licenciatura en Veterinariaf5

Ciencias:

Diplomatura en Óptica e Optometríaf5

Licenciatura en Bioloxíaf5

Licenciatura en Ciencias do Marf5

Licenciatura en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentosf5

Licenciatura en Físicaf5

Licenciatura en Matemáticasf5

Licenciatura en Químicaf5

12. Anexo II
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Enxeñaría e Arquitectura:

Arquitecturaf5

Arquitectura Técnicaf5

Diplomatura en Náuticaf5

Enxeñaría Agrónomaf5

Enxeñaría de Camiñosf5

Enxeñaría de Minasf5

Enxeñaría de Montesf5

Enxeñaría Industrialf5

Enxeñaría Informáticaf5

Enxeñaría Naval e Oceánicaf5

Enxeñaría Químicaf5

Enxeñaría Técnica Agrícolaf5

Enxeñaría Técnica Forestalf5

Enxeñaría Técnica Informáticaf5

Enxeñaría Técnica Industrialf5

Enxeñaría Técnica Navalf5

Enxeñaría Técnica Telecomunicaciónf5

Enxeñaría de Telecomunicaciónsf5

Licenciatura en Náutica e Transporte Marítimof5

Ciencias Sociais e Xurídicas: 

Ciencias Sociais e Xurídicas I 

Diplomatura Ciencias Empresariaisf5

Licenciatura en Administración e Dirección de Empresasf5

Licenciatura en Economíaf5
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Ciencias Sociais e Xurídicas II 

Diplomatura en Relacións Laboraisf5

Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administraciónf5

Licenciatura en Dereitof5

Ciencias Sociais e Xurídicas III 

Diplomatura en Educación Socialf5

Diplomatura en Traballo Socialf5

Licenciatura Ciencias Actividade Física e Deportef5

Licenciatura en Pedagoxíaf5

Licenciatura en Psicoloxíaf5

Licenciatura en Psicopedagoxía (2.º ciclo)f5

Licenciatura en Socioloxíaf5

Mestref5

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 

Diplomatura Turismof5

Diplomatura Xestión e Administración Públicaf5

Licenciatura en Comunicación Audiovisualf5

Licenciatura en Publicidade e Relac. Públicasf5

Licenciatura en Xornalismof5

Artes e Humanidades:

Artes e Humanidades I

Diplomatura Biblioteconomía e Documentaciónf5

Licenciatura en Belas Artesf5

Licenciatura en Documentaciónf5

Licenciatura en Filosofíaf5
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Licenciatura en Historiaf5

Licenciatura en Historia da Artef5

Licenciatura en Humanidadesf5

Licenciatura en Xeografíaf5

Artes e Humanidades II

Licenciatura en Filoloxíaf5

Licenciatura en Tradución e Interpretaciónf5

ÍndiceInicio Cerrar



2
0
0
3
-2
0
0
5

 

13. 
Grupo de traballo
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13. Grupo de traballo

Grupo de Análise Estatística (GAE)

Prof. Dr. Pedro Faraldo Roca (Director do Grupo)
Rosa María Crujeiras Casais (Coordinadora)
María José Lombardía Cortiña
Departamento de Estatística e Investigación Operativa 
Universidade de Santiago de Compostela

José María Matías Fernández 
Departamento de Estatística e Investigación Operativa 
Universidade de Vigo

Salvador Naya Fernández 
Departamento de Matemáticas 
Universidade da Coruña

Belén María Fernández de Castro 
Departamento de Planificación Estratéxica 
Caixa Galicia

Verónica Carreira Figueiras 
Departamento de Marketing Estratéxico 
Caixa Galicia

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG)

Julio Ernesto Abalde Alonso  
Director da ACSUG

Mª Carmen Fernández Montes 
Técnica da ACSUG
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