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DATOS TÉCNICOS DO EIL1213   

Poboación: titulados universitarios no SUG durante o curso 2012-2013

Mostra: mostraxe aleatoria simple, estratificada por titulación-campus

Erro máximo absoluto: Erro máximo admisible do 10% en titulación -
campus cun nivel de confianza do 95% 

Traballo de campo: enquisa telefónica  asistida por ordenador(C.A.T.I.)

Datas do traballo de campo: decembro de 2015

Universidade Poboación Mostra

Universidade da Coruña 2.585 1.366

Universidade de Santiago de Compostela 3.453 1.749

Universidade de Vigo 2.357 1.358

SUG 8.395 4.473
Táboa 1. Tamaño de poboación e mostra dos titulados no SUG no curso académico 2012-2013. 

Datos por universidade e para o total do SUG.



DATOS ACADÉMICOS

Para o 76,89% dos titulados no SUG
do curso académico 2012-2013 a
titulación obtida fora a súa primeira
opción.

Esta porcentaxe supón un
incremento de máis de tres puntos
porcentuais con respecto ao último
estudo realizado.

Titulación cursada como primeira opción

EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910 EIL1011 EIL1112 EIL1213

Si era a súa

primeira opción
73,68% 74,58% 77,21% 73,21% 73,12% 73,90% 73,33% 76,89%

Non era a súa

primeira opción
26,32% 25,42% 22,79% 26,79% 26,88% 26,10% 26,67% 23,11%



O 58,08% dos titulados gozou
dalgunha bolsa durante os
seus estudos.

Máis da metade dos titulados
que obtiveron unha bolsa de
estudos mantivérona durante
tres ou máis cursos
académicos.

Bolsas de estudos

DATOS  ACADÉMICOS

Os titulados que gozaron de bolsa responderon maioritariamente (98,61%) que a
axuda proviña dunha institución pública española.
As bolsas de institucións privadas españolas son minoritarias: só o 3,06% dos
enquisados gozaron delas.



O 46,90% dos titulados no SUG do curso académico 2012-2013 ten outra titulación
universitaria rematada, a maiores da titulación pola que foi enquisado.

Dos titulados que conseguiron outro título universitario, o 76,44% ten un mestrado,
o que supón un incremento de máis de doce puntos porcentuais con respecto ao
estudo anterior (64,20%).

Outras titulacións universitarias rematadas

DATOS  ACADÉMICOS



Mobilidade
O 19,46% de titulados
participou nalgún programa
de mobilidade durante a súa
estadía na universidade.

No 81,07% dos casos, o
destino foi unha universidade
europea, e no 80,24% de
casos o programa de
mobilidade era o Erasmus.



O 93,12% dos titulados no
curso 2012-2013 coñece e é
quen de usar algún idioma a
maiores das linguas oficiais do
SUG (galego e castelán).
Dos titulados que coñecen
algún idioma adicional, o
78,82% din ser, como mínimo,
usuarios capaces de
comunicarse en inglés con
certa fluidez e redactar textos
sinxelos.

Coñecemento de idiomas

En canto ao resto de linguas da contorna de España, o 35,96% dos enquisados ten
algún coñecemento de francés, mentres que o 26,20% indica coñecer o
portugués. O italiano e o alemán resultan ser as linguas máis descoñecidas polos
titulados: non as coñecen o 87,74% e o 90,50% dos enquisados, respectivamente.



Busca de emprego

ACCESO AO EMPREGO

O 80,22% dos titulados buscou
emprego relacionado coa súa
titulación desde que rematou os
estudos, e o 62,50% deles
atopouno.

Con respecto ao estudo anterior,
aumentou a porcentaxe de
titulados que buscaron e atoparon
emprego ata superar o 50% dos
enquisados.



Tempo en atopar o primeiro emprego

Un titulado tarda unha media de
9,54 meses en atopar o primeiro
emprego relacionado coa
titulación.

A distribución dos enquisados
entre os distintos tramos
temporais considerados é similar
ao do estudio previo.

EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910 EIL1011 EIL1112 EIL1213

Menos de 1 mes 1,68% 26,56% 23,15% 19,44% 21,89% 23,13% 14,72% 13,12%

Entre 1 e 3 meses 54,67% 34,81% 34,12% 30,54% 22,12% 19,42% 10,81% 12,71%

Entre 3 e 6 meses 15,90% 16,19% 15,60% 14,87% 14,89% 13,04% 13,30% 13,63%

Entre 6 e 12 meses 17,50% 14,50% 18,10% 20,99% 21,56% 20,53% 16,31% 16,97%

12 meses ou máis 10,24% 7,94% 9,03% 14,15% 19,53% 23,87% 44,85% 43,57%

Tempo medio (meses) 5,53 4,79 5,32 6,68 8,06 8,48 9,79 9,54



Grao de utilización e vía propiciatoria do primeiro emprego

O grao de utilización (de 1 a 5) das distintas vías para a busca de emprego dos
titulados no SUG foron Internet (4,06), presentando de forma espontánea a súa
candidatura (3,77) ou a través de familiares ou amizades (3,01).
Máis da metade dos titulados (53,05%) atopan o seu primeiro emprego por algunha
destas tres vías, que xa eran as máis empregadas e efectivas nos estudos anteriores.

VÍAS DE BUSCA DE EMPREGO



EIL0103 EIL0305 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910 EIL1011 EIL1112 EIL1213

% Prepara oposicións 27,72% 30,70% 25,82% 29,50% 26,02% 24,72% 13,36% 14,11% 19,59% 24,02%

% Estuda 29,66% 28,86% 32,24% 33,73% 28,34% 20,33% 22,11% 24,11% 23,38% 23,15%

% Traballa 55,70% 76,94% 71,07% 66,11% 61,93% 59,29% 58,32% 63,33% 67,53% 70,59%
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SITUACIÓN ACTUAL



Actividade dos titulados: cursa estudos universitarios

O 23,15% dos titulados no SUG (21,36% para os homes; 24,24% para as mulleres)
continuaba estudando no momento da realización da enquisa. Do total de titulados
en 2012-2013, seguen estudos de mestrado (12,15%) e de doutoramento (5,41%).

SITUACIÓN ACTUAL

 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910 EIL1011 EIL1112 EIL1213 

Si estuda 32,24% 33,73% 28,34% 20,33% 22,11% 24,11% 23,38% 23,15% 

Non estuda 67,76% 66,27% 71,66% 79,67% 77,89% 75,89% 76,62% 76,85% 

 

Esta porcentaxe é similar á obtida no estudo anterior (23,38%).



Actividade dos titulados: prepara oposicións
O 24,02% dos titulados no SUG (20,55% para os homes; 24,94% para as mulleres)
preparaba oposicións no momento da realización da enquisa.

 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910 EIL1011 EIL1112 EIL1213 

Si prepara 

oposicións 
25,82% 29,50% 26,02% 24,72% 13,36% 14,11% 19,59% 24,02% 

Non prepara 

oposicións 
74,18% 70,50% 73,98% 75,28% 86,64% 85,89% 80,41% 75,98% 

 

A porcentaxe de titulados preparando oposicións aumentou en máis de catro
puntos porcentuais con respecto ao estudo previo (19,59%).



Actividade dos titulados: traballa
O 70,59% dos titulados no SUG (74,47% para os homes; 70,16% para as mulleres)
traballaba no momento da realización da enquisa.

 EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910 EIL1011 EIL1112 EIL1213 

Si traballa 71,07% 66,11% 61,93% 59,29% 58,32% 63,33% 67,53% 70,59% 

Non traballa 28,93% 33,89% 38,07% 40,71% 41,68% 36,67% 32,47% 29,41% 

 

Isto representa un incremento de tres puntos porcentuais con respecto ao estudo
previo (67,53%).



EMPREGO ACTUAL

Lugar de traballo

A maioría dos titulados (78,26%) está a traballar en Galicia.
En xeral, a distribución dos titulados segundo o lugar de traballo é similar á obtida no
estudo anterior, aínda que aumentaron aqueles que están a traballar fóra de Galicia.



EMPREGO ACTUAL

O 86,44% dos titulados que traballaban facíano por conta allea fronte ao
13,56% que traballa por conta propia.
Os resultados por tipoloxía de contrato son similares aos obtidos no estudo anterior.

Modalidade de contratación



EMPREGO ACTUAL

Salario neto mensual

O salario neto medio dun titulado no SUG do curso académico 2012-2013, no

momento de realizar a enquisa, é de 1.086,60 € ao mes.

Máis da metade dos titulados (51,13%) teñen un salario mensual superior a

1 000 €.

EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910 EIL1011 EIL1112 EIL1213

Sen salario - - - - - - 1,31% 1,39%

Menos de 500 € 5,81% 5,62% 5,19% 8,26% 12,16% 11,62% 15,42% 13,12%

Entre 

500 € e 1.000 €
31,10% 31,87% 32,19% 34,13% 36,06% 38,91% 37,92% 34,36%

Entre 

1.000 € e 1.500 €
41,21% 40,63% 40,25% 38,67% 36,25% 32,57% 28,74% 32,44%

Entre 

1.500 € e 2.000 €
18,25% 17,73% 18,25% 14,68% 12,05% 12,76% 12,61% 13,98%

2.000 € ou máis 3,64% 4,14% 4,12% 4,27% 3,49% 4,15% 4,00% 4,71%

Salario medio 

deflactado
1 266,40 € 1 270,97 € 1 258,99 € 1 158,76 € 1 059,04 € 1 057,11 € 1 037,08 € 1 086,60 €



EMPREGO ACTUAL

Funcións desenvolvidas no traballo actual

O 76,66% dos titulados que traballan están desenvolvendo funcións de nivel

universitario no seu traballo. Deles, o 82,87% desenvolve funcións específicas da

súa titulación.



EMPREGO ACTUAL

Competencias requiridas no traballo actual

As cinco competencias máis valoradas polos titulados no SUG do curso 2012-2013

son as mesmas que se obtiñan no estudo anterior (cunha pequena variación de

orde nas posicións segunda e terceira).

Competencia, coñecemento, actitude Valoración media 

Capacidade para a aprendizaxe 4,52 

Motivación 4,50 

Capacidade para resolver problemas 4,47 

Capacidade de comunicación oral/escrita 4,44 

Adaptabilidade 4,37 

 



SATISFACCIÓN CO ITINERARIO ACADÉMICO

Valoración final da traxectoria universitaria

O 90,43% dos titulados volvería cursar estudos universitarios.

As porcentaxes de repetición do itinerario académico son similares as obtidas nos

estudos anteriores.

EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910 EIL1011 EIL1112 EIL1213

Si volvería 

cursar estudos

universitarios

86,03% 88,50% 90,67% 84,98% 87,76% 86,96% 88,83% 90,43%

Si volvería 

cursar a súa

titulación

80,71% 81,02% 81,55% 77,13% 79,91% 77,84% 78,32% 80,29%

Si volvería 

cursar a súa

titulación na 

mesma

universidade

87,83% 89,74% 87,07% 87,37% 87,50% 86,23% 86,48% 85,59%



PERFIL DOS TITULADOS NO SUG 2012-2013

Datos académicos 

 Rematou a titulación elixida como primeira opción (76,89%) 

 Gozou dalgunha bolsa de estudos (58,08%) 

 Coñece un idioma a maiores das linguas oficiais do SUG (52,88%), sendo o inglés o idioma 

máis coñecido (78,82%, como mínimo, son usuarios capaces de comunicarse en inglés 

con certa fluidez e redactar textos sinxelos). 

 Busca de emprego 

 Buscou emprego relacionado coa súa titulación desde que rematou os estudos (80,22%), 

e atopouno (62,50% dos que o buscaron). 

 Tardou unha media de 9,54 meses en atopar o primeiro emprego relacionado coa 

titulación. 

 Buscou emprego prioritariamente a través de Internet, presentando de forma 

espontánea a súa candidatura ou a través de familiares ou amizades. 

 
Situación actual 

 Traballaba no momento da realización da enquisa (70,59%), maioritariamente en Galicia 

(78,26%). 

 

Emprego actual (despois da titulación) 

 Ten un salario neto mensual medio de 1.086,60 €. 

 Desenvolve funcións no seu traballo de nivel universitario (76,66%). 

 Satisfacción co itinerario académico 

 Se tivese que volver a comezar, volvería á universidade (90,43%). 
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