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1. Presentación

Levamos xa 15 anos, desde que a Axencia para a Calidade do Sistema 
Universitario de Galicia (ACSUG) comezou o seu longo camiñar no sendeiro 
da mellora continua da calidade do Sistema Universitario de Galicia (SUG), 
articulando actividades encamiñadas á orientación e apoio ás institucións 
universitarias. Entre elas, como actividade consolidada dun xeito periódico 
anual e realizada desde o inicio da Axencia, está a realización de estudos de 
inserción laboral aos titulados no SUG. 

Na décima publicación sobre esta temática, “Estudo da inserción laboral 
dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2011-2012”, que como 
presidenta da ACSUG me comprace presentar, séguense a manter os 
obxectivos establecidos inicialmente para estes estudos: analizar a situación 
dos titulados universitarios aproximadamente aos dous anos de rematar o 
título coa finalidade de lles proporcionar información con datos obxectivos 
aos distintos grupos de interese. 

Os cambios acaecidos na configuración do mapa de titulacións do SUG foron 
moitos nos últimos anos, como consecuencia do proceso de adaptación 
ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES). Neste novo contexto, o 
estudante atópase no eixe central do proceso de ensino-aprendizaxe, polo 
que as súas achegas e valoracións sobre o desenvolvemento do programa 
formativo representan unha valiosísima fonte de información para a revisión 
e mellora continua da calidade dos títulos impartidos no SUG. Por outra 
banda, detectar as maiores dificultades atopadas na integración no tecido 
produtivo ou aquelas competencias na súa etapa formativa que os titulados 
universitarios botan en falta no seu desenvolvemento laboral, axudan aos 
responsables das institucións universitarias a deseñar estratexias, creando 
sinerxías entre o mundo formativo e o mundo laboral. Todas estas situacións 
poñen de manifesto a importancia destes estudos como fonte de información 
de consulta imprescindible para a revisión e mellora continua dos programas 
formativos no SUG e como rendición de contas á sociedade en xeral. 

Agradecemos dun xeito moi especial a participación desinteresada na 
enquisa dos titulados no SUG, contribuíndo coas súas achegas e valoracións 
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á mellora da calidade das ensinanzas e servizos universitarios. Tamén 
queremos salientar o esforzo e o importante labor desenvolvido por todas 
aquelas persoas que participan, directa ou indirectamente, na elaboración 
destes informes.

María Patrocinio Morrondo Pelayo 
Presidenta do Consello de Dirección da ACSUG
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Coa periodicidade anual que caracteriza estes estudos, a ACSUG presenta, 
un ano máis, a publicación “Estudo da inserción laboral dos titulados no 
Sistema Universitario de Galicia 2011-2012” (EIL1112), centrada nos 
titulados das tres universidades que conforman o SUG (Universidade da 
Coruña, Universidade de Santiago de Compostela e Universidade de Vigo).

Os obxectivos principais deste estudo coinciden cos dos anteriores estudos 
de inserción laboral realizados pola ACSUG: proporcionar datos estatísticos a 
través de indicadores e resultados sobre a situación laboral e académica dos 
titulados universitarios, complementando a serie temporal existente. 

Nesta ocasión, preséntanse os resultados acadados na décima enquisa, 
realizada en decembro do 2014 aos titulados universitarios en estudos de 
1º e 2º ciclo (licenciaturas, diplomaturas, enxeñarías, enxeñarías técnicas, 
arquitectura e arquitectura técnica) e mais aos graduados. Tal e como era 
de esperar, detéctase un incremento na representatividade dos titulados 
en graos, 26 graos, sete máis con respecto ao estudo anterior “Estudo da 
inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2010-
2011”, en consonancia cos anos de implantación dos primeiros títulos de 
grao (2008-2009 e 2009-2010). Este feito puxo de manifesto a necesidade 
de realizar unha revisión e consecuentemente unha reestruturación no 
cuestionario empregado ata o momento, adaptando algúns ítems á nova 
configuración dos programas formativos, os graos.

Como novidade, tamén se destaca a nova estrutura realizada na publicación 
coa finalidade de facilitar a súa consulta. Deste xeito, agrupouse a información 
en catro grandes bloques. 

Nun primeiro bloque preséntanse os obxectivos específicos, xunto cos datos 
técnicos, as principais conclusións do estudo e o perfil dos titulados no SUG 
no curso académico 2011-2012. A continuación, analízanse os resultados 
acadados na enquisa para o total do SUG e no seguinte bloque realízase 
unha comparativa con estudos anteriores. Nesta comparativa disponse 
dun total de 34.531 rexistros correspondentes aos sete últimos estudos 
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de inserción laboral, o que permite analizar a evolución dos resultados nos 
principais factores relacionados coa inserción laboral desde o ano 2008 (curso 
académico 2005-2006) ata o ano 2014 (curso académico 2011-2012).. 
Finalmente, conclúese cos resultados acadados para as distintas ramas de 
coñecemento. 

Desexamos que coa información proporcionada nesta publicación se 
cumpran as distintas expectativas existentes nos distintos grupos de interese 
(estudantes, futuros estudantes, titulados, familias, institucións universitarias 
e sociedade en xeral), contribuíndo deste xeito á mellora da calidade do 
Sistema Universitario de Galicia.

José Eduardo López Pereira 
Director da ACSUG 
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2. Introdución

Nesta primeira sección presentaranse os obxectivos específicos do “Estudo 
da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2011-
2012” (EIL1112)1, os datos técnicos da súa realización e as principais 
conclusións extraídas. Con toda esta información elaborouse un perfil dos 
titulados no Sistema Universitario de Galicia (SUG) no curso 2011-2012 
que permite coñecer as principais características deste colectivo dun xeito 
resumido.

Neste estudo acometéronse algúns cambios na información requirida a 
través dun novo cuestionario (Anexo II), que foi modificado con respecto 
ás versións anteriores do EIL co obxecto de simplificalo nalgúns aspectos e 
de recadar información relevante sobre temas que cómpre abordar nestes 
momentos, como o impacto da mobilidade dos estudantes universitarios 
ou o seu coñecemento de idiomas. Mantivéronse as principais preguntas 
que permiten ver a evolución histórica da inserción laboral dos titulados no 
SUG. Ademais, a presentación deste estudo é relativamente diferente da 
de estudos anteriores, co fin de expor dun xeito máis claro e accesible a 
información máis relevante e mais as conclusións extraídas. Achégase en 
primeiro lugar a información para o ámbito do SUG na sección 3, incluíndo 
como novidade algunhas combinacións de preguntas que permiten facer 
interpretacións máis complexas da situación (establecer relacións ou valorar 
causa/consecuencia). A comparativa dos resultados do EIL1112 cos obtidos 
en estudos anteriores é obxecto da sección 4, onde se seleccionan unha serie 
de táboas e gráficos para visualizar os resultados históricos. Finalmente, os 
resultados para as distintas ramas de coñecemento inclúense na sección 5.

2.1. Obxectivos específicos do EIL1112

O EIL1112, ao igual ca os anteriores estudos realizados dende a Axencia 
para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), pretende obter 

1 Os distintos estudos realizados designaranse ao longo do texto coas siglas EIL (Estudo da Inserción Laboral) 
seguidas do curso ao que fai referencia.



20

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2011-2012

información sobre a inserción laboral dos titulados no SUG, con especial 
atención aos seguintes aspectos.

•	 A percepción dos titulados sobre a formación e sobre a universidade

– Mobilidade académica e idiomas

– Realización de prácticas en empresas durante os estudos

– Titulacións rematadas e motivos para continuar estudos

– Itinerario académico

•	 As características do proceso de busca de emprego

– Tempo en atopar emprego

– Grao de uso das distintas vías de busca de emprego e a súa eficiencia

– Vía propiciatoria do primeiro emprego

•	 A situación do mercado de traballo dos titulados no SUG e as súas 
condicións laborais

– Capacidade do mercado de traballo para absorber os titulados 
universitarios

– Importancia dos distintos factores para a obtención dun emprego

– Competencias, coñecementos e aptitudes necesarias para o 
desempeño do traballo

– Condicións laborais no traballo actual: salario medio, tipo de 
contrato, lugar de traballo, tipo de empresa…

– Grao de satisfacción co seu emprego

A análise destas dimensións permite obter unha fotografía completa do 
perfil dos titulados, incidindo en aspectos relevantes como o paso pola 
universidade, o acceso ao mercado de traballo e a situación actual.

2.2. Datos técnicos do EIL1112

A poboación obxecto de estudo está constituída polos titulados do SUG 
durante o curso académico 2011-2012 (titulados que estiveron matriculados 
no curso académico 2011-2012 e fixeron o depósito do título ao longo 
do ano 2012), polo que, ao igual ca nos anteriores estudos, son titulados 
recentes que remataron a titulación aproximadamente dous anos antes de 
se realizar a enquisa.
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A Táboa 1 recolle o tamaño da poboación e a mostra empregada para a 
realización do estudo desagregada por cada unha das universidades do SUG.

Táboa 1.  Tamaño de poboación e mostra dos titulados no SUG no curso académico 
2011-2012. Datos por universidade e para o total do SUG.

Universidade Poboación Mostra

Universidade da Coruña 2.537 1.460

Universidade de Santiago de Compostela 3.541 1.889

Universidade de Vigo 2.028 1.338

SUG 8.106 4.687

Ao igual ca nos traballos publicados con anterioridade pola ACSUG (dende o 
EIL9601 ata o EIL1011), consideráronse as seguintes ramas de coñecemento: 
Ciencias, Ciencias da Saúde, 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 neste estudo pódense consultar no 
Anexo III. No EIL1112 existen titulacións de grao, aínda que os seus titulados 
incluíronse dentro do grupo das correspondentes licenciaturas/enxeñarías/
diplomaturas/enxeñarías técnicas, dado que a maior parte dos seus estudos 
cursáronse nos plans previos á adaptación ao Espazo Europeo de Educación 
Superior (EEES), e posteriormente realizaron a correspondente adaptación 
para a obtención do título de grao.

A poboación de titulados no curso académico 2011-2012 e mais a mostra 
obtida para cada rama de coñecemento, amósase na Táboa 2. No Anexo 
I, pódese consultar a información relativa ao detalle dos tamaños de 
poboación e mostra para cada rama de coñecemento de cada unha das tres 
universidades do SUG.
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Táboa 2.  Tamaño de poboación e mostra dos titulados no SUG no curso académico 
2011-2012. Datos por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Poboación Mostra

Ciencias da Saúde 1.113 552

Ciencias 560 361

Enxeñaría e Arquitectura 1.949 1.201

Ciencias Sociais e Xurídicas I 1.145 542

Ciencias Sociais e Xurídicas II 777 413

Ciencias Sociais e Xurídicas III 1.640 1.002

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 316 208

Artes e Humanidades I 296 181

Artes e Humanidades II 310 227

SUG 8.106 4.687

No deseño da mostra, fixouse un erro máximo admisible do 10%, cun nivel 
de confianza do 95%, á hora de seleccionar a mostra de cada titulación e 
campus.

O cuestionario empregado neste estudo é diferente do empregado nos 
anteriores estudos de inserción laboral (Anexo II), aínda que comparte varias 
preguntas cos cuestionarios usados previamente. As enquisas realizáronse 
mediante entrevista telefónica asistida por ordenador dende o 3 de decembro 
ata o 26 de decembro do 2014. 

No Anexo I pódese atopar máis información técnica sobre o desenvolvemento 
do estudo. 

2.3. Principais conclusións do EIL1112

Deseguido preséntase un resumo das principais conclusións extraídas do 
EIL1112 para o global do SUG. Para as preguntas comúns entre o cuestionario 
do presente estudo e o empregado nos estudos anteriores, inclúense entre 
parénteses os datos correspondentes ao “Estudo da inserción laboral dos 
titulados no Sistema Universitario de Galicia 2010-2011” (EIL1011), o que 
facilita a comparativa entre as dúas últimas edicións.
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Datos persoais e académicos

Para o 73,33% (73,90%) dos titulados durante o curso 2011-2012 a 
titulación obtida fora a súa primeira opción.
O 54,38% dos titulados gozou dalgunha bolsa durante os seus estudos. 
Deles, máis da metade, o 50,68%, mantivérona durante tres ou máis 
cursos académicos. No 97,38% dos casos a bolsa de estudos procedía 
dunha institución pública española.
O 45,25% dos titulados durante o curso 2011-2012 tiña no momento 
de realizar a enquisa outra titulación universitaria rematada, a maiores da 
titulación pola que foi enquisado. Deles, o 64,20% obtivera un mestrado.
Case a metade, o 48,22% (69,34%), dos titulados realizou prácticas en 
empresas/institucións durante os seus estudos.
Un 39,03% (40,69%) dos enquisados compaxinou os estudos cun traballo, 
aínda que só no 35,78% (21,86%) dos casos o traballo foi a tempo 
completo. O 61,37% (56,40%) dos titulados que traballaron durante os 
estudos indicou que o traballo non estaba relacionado coa titulación.
O 19,28% dos titulados durante o curso 2011-2012 participou durante a súa 
estadía na universidade nalgún programa de mobilidade, maioritariamente 
no programa Erasmus, cun 69,15%. No 80,05% dos casos o seu destino 
foi unha universidade do resto da Unión Europea.
O 91,36% dos titulados coñecía algún idioma a maiores das linguas oficiais 
do SUG (galego e castelán). Deles, o 61,79% afirmou coñecer só un idioma 
adicional. Os idiomas que dixeron coñecer mellor foron o inglés, o francés 
e o portugués, cun 86,09%, un 4,91% e un 4,16% respectivamente. Á 
hora de describir o seu coñecemento do idioma, o 57,48% dos enquisados 
definiuse como usuario independente (niveis B1 e B2).

Busca de emprego

O 81,00% (83,54%) dos titulados buscou emprego relacionado coa súa 
titulación dende que rematou os estudos. Deles, o 56,38% (53,26%) 
atopouno.
O 38,83% (55,60%) dos titulados tardou como moito 6 meses en atopar o 
seu primeiro emprego despois da titulación. O tempo medio que lles levou 
aos titulados atopar ese primeiro emprego relacionado coa titulación foi de 
9,79 (8,48) meses.
As vías de busca de emprego máis utilizadas polos titulados durante o 
curso 2011-2012 foron a través de internet, cun 4,06 (4,05), presentando 
de maneira espontánea a súa candidatura, cun 3,81 (3,93), e a través de 
contactos persoais, familiares ou amizades, cun 3,16 (3,08). Máis da metade 
dos titulados, un 50,97% (53,56%), atopou o seu primeiro emprego por 
algunha destas tres vías.
Os titulados salientaron como os factores máis relevantes na obtención dun 
emprego a actitude durante a entrevista, cun 4,47 (4,44), a experiencia 
laboral relacionada, cun 4,43 (4,35), os coñecementos de idiomas, cun 
4,10 (4,08), e ter mobilidade xeográfica, cun 4,08 (4,24).
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Situación actual

O 23,38% (24,11%) dos titulados durante o curso 2011-2012 continuaba a 
estudar no momento da realización da enquisa. Deles, o 47,50% (48,18%) 
estudaba un mestrado e o 28,31% (24,55%) estudaba un grao. Polo 
tanto, do total de titulados no 2011-2012, seguían estudos de mestrado o 
11,11% (11,62%) e de grao o 6,62% (5,92%).
O 19,59% (14,11%) dos titulados durante o curso 2011-2012 preparaba 
oposicións no momento da realización da enquisa.
O 67,53% (63,33%) dos titulados durante o curso 2011-2012 traballaba 
no momento da realización da enquisa. De entre os que non traballaban, o 
61,54% indicaron que traballaran nalgún momento dende que remataran 
a titulación. Dito traballo acabara de media 7,23 meses antes de realizar 
a enquisa, e a fin do contrato foi o motivo alegado no 75,29% dos casos.
O 13,53% (18,14%) dos titulados durante o curso 2011-2012 non estaba 
nin cursando estudos universitarios adicionais, nin preparando oposicións 
nin traballando no momento de realizar a enquisa.

Emprego actual (despois da titulación)

A maioría dos titulados 82,08% (82,52%) estaba a traballar en Galicia. O 
14,64% (13,55%) traballaba noutra comunidade autónoma e só un 3,29% 
(3,93%) traballaba fóra de España. O motivo para traballar fóra de Galicia 
máis indicado foi non atopar traballo en Galicia, cun 37,36% (34,58%).
O 86,02% (87,78%) dos titulados que traballaban no momento de 
responderen a enquisa facíano por conta allea. Deles, o 1,33% (4,71%) 
facíao sen contrato. En canto ao tipo de xornada, o 71,31% (70,65%) dos 
enquisados que traballaban facíano a tempo completo.
O 51,95% (51,52%) das empresas nas que estaban traballando os 
enquisados eran empresas con menos de 50 empregados. Só o 33,28% 
(32,90%) dos titulados que traballaban o facían en empresas de máis de 
250 empregados.
O salario medio dun titulado durante o curso 2011-2012 era de 1.037,08 € 
(1.067,79 €) ao mes. Máis da metade dos titulados, o 54,65% (50,53%), 
tiñan un salario mensual inferior a 1.000 €. Da análise por sexo dos salarios 
concluíuse que o salario medio mensual para os homes era de 1.147,71 € 
(1.147,36 €), mentres que para as mulleres era de 975,44 € (1.016,57 €).
O 71,07% dos titulados que traballaban estaban desenvolvendo funcións 
de nivel universitario no seu traballo. Deles, o 81,70% desenvolvía funcións 
específicas da súa titulación. Ademais, o 68,53% dos titulados que 
traballaban afirmaban estar bastante ou moi satisfeitos co seu traballo.
As cinco competencias máis valoradas polos titulados durante o curso 
2011-2012 foron a capacidade para a aprendizaxe, cun 4,45 (4,64), a 
capacidade para resolver problemas, cun 4,44 (4,62), a motivación, cun 
4,42 (4,64), a capacidade de comunicación oral/escrita, cun 4,41 (4,57), e 
a adaptabilidade, cun 4,36 (4,50).
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2.  Introdución

Satisfacción co itinerario académico

O 88,83% (86,96%) dos titulados volvería cursar estudos universitarios. 
Deles, o 78,32% (77,84%) volvería elixir a mesma titulación, dos cales un 
86,48% (86,23%) repetiría os seus estudos na mesma universidade. Isto 
tradúcese en que o 60,16% (58,37%) do total de titulados no SUG durante 
o curso 2011-2012 repetiría exactamente o mesmo itinerario académico, é 
dicir, volvería cursar a mesma titulación na mesma universidade.

2.4. Perfil dos titulados no SUG 2011-2012

Táboa 3.  Perfil dos titulados no SUG no curso académico 2011-2012 dous anos despois 
de remataren os seus estudos. Resultados para o total do SUG.

Datos persoais e académicos

•	 O 73,33% accedeu á titulación elixida como 
primeira opción.

•	 O 54,38% gozou dunha bolsa de estudos.
•	 O 19,28% participou en programas de 

mobilidade.

•	 O 91,36% coñecía algún idioma a maiores 
de galego e castelán.

•	 Deles, o 61,79% afirmou coñecer só un 
idioma adicional.

Busca de emprego

•	 O 81,00% buscou traballo relacionado coa súa titulación.
•	 Deles, o 56,38% tivo éxito na busca.

Entre os que atoparon emprego...

•	 Ao 38,83% levoulle atopar emprego como 
moito 6 meses.

•	 9,79 meses é o tempo medio para que 
un titulado do SUG atope o seu primeiro 
emprego.

Vía propiciatoria do primeiro emprego:
•	 Contactos persoais, familiares ou amizades 

(19,14%).
•	 Candidatura espontánea (17,23%).
•	 Internet (14,61%).

Situación actual

O 23,38% estudaba. O 19,59% preparaba oposicións. O 67,53% traballaba.

Emprego actual (despois da titulación)

•	 O 82,08% traballaba en Galicia.
•	 O 14,64% traballaba no resto de España.
•	 O 3,29% traballaba fóra de España.

•	 O salario medio dos titulados no SUG 
durante o curso 2011-2012 era de 
1.037,08 €.

•	 O 54,65% tiña un salario mensual inferior 
a 1.000 €.

Satisfacción co itinerario académico

•	 O 88,83% volvería cursar estudos universitarios.
•	 Deles, o 78,32% volvería cursar a mesma titulación.
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3. Resultados do EIL1112 para o total do SUG

A continuación presentaranse os principais resultados obtidos no estudo 
EIL1112 para o total de titulados do SUG durante o curso académico 
2011-2012. Nas seguintes dúas seccións do documento pódese consultar, 
respectivamente, a comparativa deste estudo cos realizados anteriormente 
pola ACSUG e os resultados do EIL1112 detallados por rama de coñecemento.

3.1. Datos persoais e académicos

3.1.1. Datos persoais

Ao igual ca en estudos anteriores, e en concordancia coas estatísticas propias 
das universidades do SUG, a porcentaxe de mulleres tituladas durante o 
curso 2011-2012 é superior á dos homes, un 61,00% fronte a un 39,00%, 
como se amosa na Táboa 4 e na Figura 1.

Táboa 4.  Sexo. Resultados para o total do SUG.

Sexo SUG

Home 39,00%

Muller 61,00%
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Figura 1.  Sexo. Resultados para o total do SUG.

39,00%

61,00%

Home Muller

Outra característica importante que cómpre ter en conta é o nivel de estudos 
dos pais, xa que as condicións educativas familiares poden constituír un 
factor de importancia na elección da traxectoria académica dos estudantes. 
Na Táboa 5 e Figura 2 amósase a distribución dos estudos dos pais segundo 
o nivel de estudos máis alto alcanzado, para o total do SUG. O nivel de 
estudos máis frecuente son os primarios tanto para as nais como para os 
pais. A porcentaxe de proxenitores con estudos universitarios é dun 24,09% 
para as nais e dun 23,37% para os pais.
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3.  Resultados do EIL1112 para o total do SUG
 

Táboa 5.  Nivel de estudos dos pais. Resultados para o total do SUG.

Nivel de estudos dos pais Nai Pai

Sen estudos 4,00% 3,09%

Primarios 43,20% 39,79%

Bacharelato/Formación Profesional 28,34% 32,71%

Universitarios medios 12,42% 8,55%

Universitarios superiores 11,67% 14,82%

Outras respostas 0,38% 1,04%

Figura 2.  Nivel de estudos dos pais. Resultados para o total do SUG.

4,00%

43,20%

28,34%

12,42%

11,67%

0,38%

3,09%

39,79%

32,71%

8,55%

14,82%

1,04%

60%40%20%0%20%40%60%

Sen estudos

Primarios

Bacharelato/Formación Profesional

Universitarios medios

Universitarios superiores

Outras respostas

Nivel de estudos da nai Nivel de estudos do pai
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3.1.2. Formación universitaria

Un 73,33% dos estudantes que acceden aos estudos universitarios fano na 
titulación que elixen como primeira opción, como se pode ver na Táboa 6 
e Figura 3 para o total do SUG. Esta porcentaxe baixou lixeiramente con 
respecto ao EIL1011, cunha porcentaxe de acceso do 73,90%.

Táboa 6.  Titulación cursada elixida como primeira opción.  
Resultados para o total do SUG.

A titulación cursada... SUG

Si era a súa primeira opción 73,33%

Non era a súa primeira opción 26,67%

Figura 3.  Titulación cursada elixida como primeira opción.  
Resultados para o total do SUG.

73,33%

26,67%

Si era a súa primeira opción Non era a súa primeira opción
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3.  Resultados do EIL1112 para o total do SUG
 

Como se amosa na Táboa 7 e na Figura 4, un 50,66% ten unha media de 
aprobado, mentres que un 46,46% afirma ter unha nota media de notable 
e un 2,87% obtén unha nota superior (sobresaínte ou matrícula de honra). 
Estas porcentaxes son superiores ás obtidas no EIL1011, agás a porcentaxe 
de aprobados, que pasa dun 52,48% a un 50,66%.2

Táboa 7.  Nota media do expediente2. Resultados para o total do SUG.

Nota media do expediente SUG

Aprobado 50,66%

Notable 46,46%

Sobresaínte 2,87%

Figura 4.  Nota media do expediente. Resultados para o total do SUG.

50,66%
46,46%

2,87%

Aprobado Notable Sobresaínte

2 Aínda que no cuestionario se distinguía entre sobresaínte e matrícula de honra, ambas as dúas respostas 
consideráronse como sobresaínte para a obtención destes resultados, xa que a matrícula de honra é unha 
mención, non unha cualificación propiamente, sendo ademais o número de enquisados que deron esta 
resposta moi reducido.
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A influencia na nota do feito de que a titulación fose a elixida como primeira 
opción pódese estudar mediante os resultados recollidos na Táboa 8 e 
Figura 5. A maior diferenza está no grupo de aprobados (cunha diferenza de 
7,79%), no que é maior a porcentaxe no grupo que non elixiu a titulación 
como primeira opción; vai seguida polo grupo que obtivo notable, nota 
superior nun 6,64% entre os que elixiron a titulación como primeira opción; 
e, finalmente, polo grupo de sobresaíntes, no que as porcentaxes son moi 
similares, pero un 1,15% superior entre os que cursaron a súa primeira 
opción.3

Táboa 8.  Nota media do expediente segundo se a titulación cursada era ou non a 
elixida como primeira opción3. Resultados para o total do SUG.

Nota media do 
expediente

Si era a súa  
primeira opción

Non era a súa 
primeira opción

SUG

Aprobado 47,48% 55,26% 50,66%

Notable 49,36% 42,73% 46,46%

Sobresaínte 3,16% 2,01% 2,87%

Figura 5.  Nota media do expediente segundo se a titulación cursada era ou non a elixida como 
primeira opción. Resultados para o total do SUG.

47,48%
55,26%

49,36%
42,73%

3,16%
2,01%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Si era a súa primeira opción Non era a súa primeira opción

Aprobado Notable Sobresaínte

3 Aínda que no cuestionario se distinguía entre sobresaínte e matrícula de honra, ambas as dúas respostas 
consideráronse como sobresaínte para a obtención destes resultados, xa que a matrícula de honra é unha 
mención, non unha cualificación propiamente, sendo ademais o número de enquisados que deron esta 
resposta foi moi reducido.
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A Táboa 9 e a Figura 6 amosan a distribución das bolsas de estudos segundo 
a duración, e a Táboa 10 e Figura 7 segundo a súa procedencia. O 54,38% 
dos titulados gozou dalgunha bolsa de estudos durante o seu período de 
estudos. Máis da metade dos titulados que obtiveron unha bolsa de estudos 
gozárona durante tres ou máis cursos académicos, e a bolsa procedía no 
97,38% dos casos dunha institución pública española. As bolsas doutro 
tipo de institucións españolas e as de institucións estranxeiras son opcións 
minoritarias, cunha porcentaxe do 3,77% e do 1,95% respectivamente.

Táboa 9.  Bolsas de estudos durante a titulación e a súa duración (en cursos 
académicos). Resultados para o total do SUG.

Bolsas de estudos SUG

Non gozou de bolsa 45,62%

Si gozou de bolsa 54,38%

Duración SUG

1 curso 15,86%

2 cursos 10,97%

3 cursos 11,36%

4 cursos 8,88%

Máis de 4 cursos 7,32%

Número de cursos medio 2,68

Figura 6.  Bolsas de estudos durante a titulación e a súa duración (en cursos académicos). 
Resultados para o total do SUG.

45,62%

15,86%

10,97% 11,36%
8,88%

7,32%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ningún curso 1 curso 2 cursos 3 cursos 4 cursos Máis de 4
cursos
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Táboa 10.  Tipo de bolsa de estudos durante a titulación. 
Resultados para o total do SUG.

Tipo de bolsa de estudos SUG

Bolsa dunha institución pública española 97,38%

Bolsa doutro tipo de institución española 3,77%

Bolsa dunha institución pública estranxeira 1,63%

Bolsa doutro tipo de institución estranxeira 0,32%

Figura 7.  Tipo de bolsa de estudos durante a titulación. Resultados para o total do SUG.

97,38%

3,77%

1,63%

0,32%

Bolsa dunha institución pública española

Bolsa doutro tipo de institución española

Bolsa dunha institución pública estranxeira

Bolsa doutro tipo de institución estranxeira

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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O 45,25% dos titulados no curso 2011-2012 ten outra titulación universitaria 
rematada a maiores da titulación pola que foi enquisado, como se pode 
ver na Táboa 11 e na Figura 8. Dos titulados que conseguiron outro título 
universitario, o 64,20% ten un mestrado e tan só un 0,54% o doutoramento. 
Pódese consultar esta información detallada na Táboa 12 e na Figura 9.

Táboa 11.  Outras titulacións universitarias rematadas.  
Resultados para o total do SUG.

Outras titulacións universitarias rematadas SUG

Si ten outra titulación 45,25%

Non ten outra titulación 54,75%

Figura 8.  Outras titulacións universitarias rematadas. Resultados para o total do SUG.

45,25%

54,75%

Si ten outra titulación Non ten outra titulación
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Táboa 12.  Tipo de titulación universitaria adicional rematada.  
Resultados para o total do SUG.

Tipo de titulación universitaria adicional rematada SUG

Diplomatura/Enxeñaría técnica/Arquitectura técnica 20,75%

Licenciatura/Enxeñaría/Arquitectura 13,24%

Grao 12,60%

Mestrado 64,20%

Doutoramento 0,54%

Figura 9.  Tipo de titulación universitaria adicional rematada. Resultados para o total do SUG.

20,75%

13,24%

12,60%

64,20%

0,54%

Diplomatura/Enxeñaría técnica/Arquitectura técnica

Licenciatura/Enxeñaría/Arquitectura
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Mestrado

Doutoramento
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3.1.3. Prácticas e traballos durante a titulación

Case a metade dos titulados, un 48,22%, realizaron prácticas en empresas/
institucións durante os seus estudos. Esta información atópase na Táboa 13 
e na Figura 10.

Táboa 13.  Prácticas en empresas/institucións durante a titulación. 
Resultados para o total do SUG.

Prácticas en empresas/institucións SUG

Si realizou prácticas 48,22%

Non realizou prácticas 51,78%

Figura 10.  Prácticas en empresas/institucións durante a titulación.  
Resultados para o total do SUG.

48,22% 51,78%

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

Si realizou prácticas Non realizou prácticas
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Na Táboa 14 e Figura 11 pódese ver que o 39,03% dos enquisados 
compaxinou os estudos cun traballo. Na maioría dos casos o traballo foi a 
tempo parcial (64,22%) e non estaba relacionado coa titulación (61,37%), 
como se amosa na Táboa 15 e na Figura 12.

Táboa 14.  Traballo durante a titulación e tipo de xornada do último traballo. 
Resultados para o total do SUG.

Traballo durante a titulación SUG

Non traballou 60,97%

Si traballou 39,03%

Tipo de xornada SUG

A tempo parcial 25,06%

A tempo completo 13,96%

Figura 11.  Traballo durante a titulación e tipo de xornada do último traballo.  
Resultados para o total do SUG.

60,97% 25,06% 13,96%

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

Non traballou Si traballou, a tempo parcial Si traballou, a tempo completo
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Táboa 15.  Relación cos estudos do último traballo durante a titulación. 
Resultados para o total do SUG.

Relación cos estudos SUG

Si estaba relacionado 38,63%

Non estaba relacionado 61,37%

Figura 12.  Relación cos estudos do último traballo durante a titulación.  
Resultados para o total do SUG.

38,63% 61,37%

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

Si estaba relacionado Non estaba relacionado
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3.1.4. Mobilidade

A maior parte dos titulados non participa nos programas de mobilidade, só o 
19,28% de titulados participou nalgún durante a súa estadía na universidade. 
Deles, o 69,15% participou no programa Erasmus. No 80,05% dos casos, 
o destino foi unha universidade do resto da Unión Europea e nun 17,05% 
o destino foi unha universidade española. Esta información pódese ver en 
detalle nas seguintes táboas e gráficas.

Táboa 16.  Participación en programas de mobilidade durante a titulación. 
Resultados para o total do SUG.

Mobilidade SUG

Si participou en mobilidade 19,28%

Non participou en mobilidade 80,72%

Figura 13.  Participación en programas de mobilidade durante a titulación.  
Resultados para o total do SUG.

19,28% 80,72%

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

Si participou en mobilidade Non participou en mobilidade

Táboa 17.  Tipo de programa de mobilidade nos que participou 
durante a titulación. Resultados para o total do SUG.

Tipo de programa de mobilidade SUG

Sicue-Séneca 16,47%

Erasmus 69,15%

Bilateral 4,64%

Outros 16,83%
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Figura 14.  Tipo de programa de mobilidade nos que participou durante a titulación.  
Resultados para o total do SUG.

16,47%

69,15%

4,64%

16,83%

Sicue-Séneca

Erasmus

Bilateral

Outros

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

Táboa 18.  Localización da universidade á que se desprazou co programa de 
mobilidade durante a titulación. Resultados para o total do SUG.

Localización da universidade á que se desprazou SUG

Resto de España 17,05%

Resto da Unión Europea 80,05%

Resto do mundo 8,65%

Figura 15.  Localización da universidade á que se desprazou co programa de mobilidade durante 
a titulación. Resultados para o total do SUG.

17,05%

80,05%

8,65%

Resto de España

Resto da Unión Europea

Resto do mundo

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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3.1.5. Coñecementos de idiomas

No estudo actual, o 91,36% dos titulados coñece e é quen de usar algún 
idioma a maiores das linguas oficiais do SUG (galego e castelán). Deles, o 
61,79% coñece unicamente un idioma adicional, maioritariamente o inglés. 
A Táboa 19 e a Figura 16 amosan o reparto, en porcentaxe, do coñecemento 
de idiomas adicionais.

Táboa 19.   Coñecemento de idiomas adicionais ás linguas oficiais do SUG e o seu 
número. Resultados para o total do SUG.

Coñecemento de idiomas 
adicionais

SUG

Non coñece outro idioma 8,64%

Si coñece outro idioma 91,36%

Número de idiomas adicionais  
que coñece

SUG

1 idioma 56,45%

2 idiomas 26,58%

3 idiomas 6,54%

4 idiomas 1,48%

Máis de 4 idiomas 0,31%

Figura 16.  Coñecemento de idiomas adicionais ás linguas oficiais do SUG e o seu número. 
Resultados para o total do SUG.
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O idioma que os titulados dixeron coñecer mellor é o inglés (86,09%), 
seguido de lonxe polo francés (4,91%) e o portugués (4,16%). A Táboa 20 e 
a Figura 17 mostran o tipo de idioma que mellor se coñece. Para describir o 
seu coñecemento dese idioma, a maioría dos enquisados (57,48%) definiuse 
como usuario independente (niveis B1 e B2). Véxase a Táboa 21 e a Figura 
18.

Táboa 20.  Idioma adicional ás linguas oficiais do SUG que 
mellor coñece. Resultados para o total do SUG.

Idioma adicional que mellor coñece SUG

Inglés 86,09%

Francés 4,91%

Alemán 0,71%

Portugués 4,16%

Italiano 2,77%

Outros 1,35%

Figura 17.  Idioma adicional ás linguas oficiais do SUG que mellor coñece.  
Resultados para o total do SUG.

86,09%

4,91%
0,71%

4,16% 2,77% 1,35%

Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Outros
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Táboa 21.  Nivel do idioma adicional ás linguas oficiais do SUG que 
mellor coñece. Resultados para o total do SUG.

Nivel do idioma adicional que mellor coñece SUG

Usuario básico (niveis A1 e A2) 17,42%

Usuario independente (niveis B1 e B2) 57,48%

Usuario competente (niveis C1 e C2) 25,10%

Figura 18.  Nivel do idioma adicional ás linguas oficiais do SUG que mellor coñece.  
Resultados para o total do SUG.

17,42%

57,48%

25,10%

Usuario básico (niveis A1 e A2) Usuario independente (niveis B1 e B2)
Usuario competente (niveis C1 e C2)

Na Táboa 22 e Figura 19 amósase a distribución do nivel de coñecemento 
por idiomas. Pódese ver como a porcentaxe de usuarios independentes e 
competentes é similar para o francés e o italiano, que supera o 40%. Para o 
inglés, o 59,04% considérase usuario independente e só un 22,09% usuario 
competente.
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Táboa 22.  Nivel do idioma adicional ás linguas oficiais do SUG que mellor coñece 
segundo o idioma. Resultados para o total do SUG.

Nivel do idioma 
adicional que 
mellor coñece

Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Outros SUG

Usuario básico 
(niveis A1 e A2)

18,87% 16,73% 16,42% 14,07% 9,66% 6,47% 17,42%

Usuario 
independente 
(niveis B1 e B2)

59,04% 43,15% 35,81% 47,19% 44,07% 32,09% 57,48%

Usuario 
competente 
(niveis C1 e C2)

22,09% 40,12% 47,77% 38,74% 46,28% 61,45% 25,10%

Figura 19.  Nivel do idioma adicional ás linguas oficiais do SUG que mellor coñece segundo o 
idioma. Resultados para o total do SUG.
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3.2. Busca de emprego

Neste apartado abórdase o segundo obxectivo deste estudo, obter 
información sobre as características do proceso de busca de emprego, e 
mais algúns puntos do terceiro obxectivo, relativo á situación do mercado de 
traballo. Esta información é de especial relevancia nun momento no que o 
mercado de traballo parece estar saíndo dun período de moitas dificultades 
por mor da crise dos últimos anos.
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3.2.1. Acceso ao emprego

Neste primeiro bloque analízase como os titulados buscan emprego ao 
remataren os seus estudos –facendo sempre referencia ao emprego 
relacionado coa súa titulación–, se o atopan e canto tempo lles leva facelo.

Segundo se pode ver na Táboa 23 e na Figura 20 un 81,00% dos titulados 
do SUG buscaron emprego nos dous anos posteriores á obtención do título 
(tempo transcorrido ata a realización da enquisa), o que deixa un 19,00% 
de titulados que non o fixeron nese tempo. Máis da metade (56,38%) dos 
titulados que buscaron emprego, tiveron éxito na súa busca. Xa que logo, 
un 45,98% dos titulados no SUG no curso 2011-2012 buscaron e atoparon 
emprego nos dous anos posteriores a obtención do título.

Táboa 23.  Buscou emprego relacionado coa titulación e atopouno. 
Resultados para o total do SUG.

Buscou emprego SUG

Non buscou 19,00%

Si buscou 81,00%

Atopou emprego SUG

Non o atopou 35,03%

Si o atopou 45,98%

Figura 20.  Buscou emprego relacionado coa titulación e atopouno.  
Resultados para o total do SUG.
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O feito de ter ou non outra titulación amais daquela pola que se contactou 
para facer a enquisa, non parece marcar diferenzas á hora de buscar 
emprego. A porcentaxe de titulados que buscan emprego relacionado baixa 
4,1 puntos porcentuais respecto ao total no caso de ter outra titulación, e 
sobe 2,4 puntos entre os que non teñen outra titulación (Táboa 24 e Figura 
21).

Táboa 24.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo se ten ou non outras 
titulacións universitarias rematadas. Resultados para o total do SUG.

Buscou emprego Si ten outra titulación Non ten outra titulación SUG

Si buscou 76,91% 83,42% 81,00%

Non buscou 23,09% 16,58% 19,00%

Figura 21.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo se ten ou non outras titulacións 
universitarias rematadas. Resultados para o total do SUG.
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Entrando no detalle do tipo de titulación adicional que remataron os titulados, 
si que aparecen diferenzas máis salientables. Os titulados con diplomaturas, 
licenciaturas e doutoramento parecen menos predispostos a buscar emprego 
relacionado coa titulación: 17,4, 18,5 e 15,0 puntos porcentuais menos ca 
no total do SUG, respectivamente (Táboa 25 e Figura 22).

Táboa 25.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo o tipo de titulación 
universitaria adicional rematada4. Resultados para o total do SUG.

Buscou 
emprego

Diplomatura/ 
Enxeñaría 
técnica/ 

Arquitectura 
técnica

Licenciatura/ 
Enxeñaría/ 
Arquitectura

Grao Mestrado Doutoramento SUG

Si buscou 63,65% 62,53% 85,67% 82,92% 65,99% 81,00%

Non buscou 36,35% 37,47% 14,33% 17,08% 34,01% 19,00%
4

Figura 22.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo o tipo de titulación universitaria 
adicional rematada. Resultados para o total do SUG.
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Licenciatura/
Enxeñaría/
Arquitectura

Grao Mestrado Doutoramento

Si buscou Non buscou

4 Xa que os enquisados podían marcar máis dun tipo de titulación estableceuse unha orde nas respostas da 
pregunta para lle asignar a cada enquisado un único tipo de titulación á hora de obter estes resultados. A orde 
establecida foi a seguinte: 1 - Doutoramento; 2 - Mestrado; 3 - Grao; 4 - Licenciatura/Enxeñaría/Arquitectura; 
5 - Diplomatura/Enxeñaría técnica/Arquitectura técnica.
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O feito de realizar prácticas en empresas/institucións durante a titulación 
incrementa levemente (3,9 puntos porcentuais) a porcentaxe de titulados 
que busca emprego relacionado coa titulación (Táboa 26 e Figura 23).

Táboa 26.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo se realizou ou non 
prácticas en empresas/institucións durante a titulación.  
Resultados para o total do SUG.

Buscou emprego Si realizou prácticas Non realizou prácticas SUG

Si buscou 84,91% 76,81% 81,00%

Non buscou 15,09% 23,19% 19,00%

Figura 23.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo se realizou ou non prácticas en 
empresas/institucións durante a titulación. Resultados para o total do SUG.
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Os titulados que xa estaban a traballar durante a titulación, buscan menos 
emprego relacionado coa titulación ca o total do SUG: 73,41%, é dicir, 7,6 
puntos porcentuais menos ca o total (Táboa 27 e Figura 24). Esta diferenza 
é aínda maior se o último traballo tiña relación coa titulación estudada: 
buscaron traballo durante os dous anos posteriores á obtención do título 
un 65,13%, 15,9 puntos porcentuais menos ca no total do SUG (Táboa 28 
e Figura 25).

Táboa 27.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo  
se traballou ou non durante a titulación.  
Resultados para o total do SUG.

Buscou emprego Si traballou Non traballou SUG

Si buscou 73,41% 85,46% 81,00%

Non buscou 26,59% 14,54% 19,00%

Figura 24.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo se traballou ou non durante a 
titulación. Resultados para o total do SUG.
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Táboa 28.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo a relación cos estudos 
do último traballo durante a titulación. Resultados para o total do SUG.

Buscou emprego Si estaba relacionado Non estaba relacionado SUG

Si buscou 65,13% 80,52% 81,00%

Non buscou 34,87% 19,48% 19,00%

Figura 25.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo a relación cos estudos do último 
traballo durante a titulación. Resultados para o total do SUG.
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Os titulados que participaron nalgún programa de mobilidade durante os 
seus estudos son lixeiramente máis activos na busca de emprego relacionado 
coa súa titulación: un 86,05% buscaron emprego nos dous anos posteriores 
á obtención do título, 5,0 puntos porcentuais máis ca no total do SUG (Táboa 
29 e Figura 26).

Táboa 29.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo a participación en 
programas de mobilidade durante a titulación.  
Resultados para o total do SUG.

Buscou emprego Si participou en mobilidade Non participou en mobilidade SUG

Si buscou 86,05% 79,10% 81,00%

Non buscou 13,95% 20,90% 19,00%

Figura 26.  Buscou emprego relacionado coa titulación segundo a participación en programas de 
mobilidade durante a titulación. Resultados para o total do SUG.
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Algúns destes factores que se analizaron diferenciando titulados que buscaron 
e non buscaron emprego relacionado coa súa titulación, analizáronse tamén 
diferenciando entre titulados que buscaron e atoparon emprego, e titulados 
que buscaron pero non atoparon.
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Pódese observar que a porcentaxe de titulados que atoparon emprego 
relacionado entre os que realizaron prácticas en empresas/institucións 
durante a titulación é lixeiramente superior ao total do SUG: 57,72%, é dicir, 
1,3 puntos porcentuais máis ca para o total (Táboa 30 e Figura 27).

Táboa 30.  Atopou emprego relacionado coa titulación segundo se realizou ou non 
prácticas en empresas/institucións durante a titulación.  
Resultados para o total do SUG.

Atopou emprego Si realizou prácticas Non realizou prácticas SUG

Si o atopou 57,72% 54,16% 56,38%

Non o atopou 42,28% 45,84% 43,62%

Figura 27.  Atopou emprego relacionado coa titulación segundo se realizou ou non prácticas en 
empresas/institucións durante a titulación. Resultados para o total do SUG.
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O feito de traballar durante a titulación incrementa en 2,4 puntos porcentuais 
a porcentaxe de titulados que atopan emprego (Táboa 31 e Figura 28). Se 
o traballo realizado tiña relación coa titulación, a diferenza é moito maior: 
a porcentaxe de titulados que teñen éxito na busca de emprego elévase ata 
o 73,33%, 16,9 puntos porcentuais por riba do dato para o global do SUG 
(Táboa 32 e Figura 29). 

Táboa 31.  Atopou emprego relacionado coa titulación segundo se traballou ou non 
durante a titulación. Resultados para o total do SUG.

Atopou emprego Si traballou Non traballou SUG

Si o atopou 58,79% 53,98% 56,38%

Non o atopou 41,21% 46,02% 43,62%

Figura 28.  Atopou emprego relacionado coa titulación segundo se traballou ou non  
durante a titulación. Resultados para o total do SUG.
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Táboa 32.  Atopou emprego relacionado coa titulación segundo a relación cos estudos 
do último traballo durante a titulación. Resultados para o total do SUG.

Atopou emprego Si estaba relacionado Non estaba relacionado SUG

Si o atopou 73,33% 50,78% 56,38%

Non o atopou 26,67% 49,22% 43,62%

Figura 29.  Atopou emprego relacionado coa titulación segundo a relación cos estudos do último 
traballo durante a titulación. Resultados para o total do SUG.
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Se os titulados participaron en programas de mobilidade durante a titulación, 
a porcentaxe de éxito na busca de emprego increméntase en 4,5 puntos 
porcentuais respecto ao dato do total do SUG (Táboa 33 e Figura 30).

Táboa 33.  Atopou emprego relacionado coa titulación segundo a participación en 
programas de mobilidade durante a titulación.  
Resultados para o total do SUG.

Atopou emprego Si participou en mobilidade Non participou en mobilidade SUG

Si o atopou 60,91% 54,22% 56,38%

Non o atopou 39,09% 45,78% 43,62%

Figura 30.  Atopou emprego relacionado coa titulación segundo a participación en programas de 
mobilidade durante a titulación. Resultados para o total do SUG.

60,91%
54,22%

39,09%
45,78%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Si participou en mobilidade Non participou en mobilidade

Si o atopou Non o atopou

Atendendo aos resultados anteriores, poderíase facer unha listaxe dos 
factores máis influentes no éxito na busca de emprego relacionado coa 
titulación:

•	 O último traballo que tivo durante os estudos estaba relacionado coa 
titulación (+16,9 puntos porcentuais sobre o dato do total do SUG).

•	 Participar nalgún programa de mobilidade nacional ou internacional 
durante a súa estadía na universidade (+4,5 puntos porcentuais).

•	 Traballar durante a titulación (+2,4 puntos porcentuais).

•	 Realizar prácticas en empresas/institucións durante a titulación (+1,3 
puntos porcentuais).
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Aos titulados do curso 2011-2012 no SUG levoulles 9,79 meses, de media, 
atopar o seu primeiro emprego relacionado coa titulación. Á vista da 
distribución do tempo en atopar emprego (Táboa 34 e Figura 31), e tendo 
en conta que se fixeron as enquisas uns dous anos despois da obtención do 
título, algo máis da metade dos titulados atopan emprego no primeiro ano 
(55,15%) e algo menos da metade (44,85%) no segundo ou posteriores.

Táboa 34.  Tempo (en meses) que leva atopar o primeiro emprego 
relacionado coa titulación5. Resultados para o total do SUG.

Tempo que leva atopar emprego relacionado SUG

Menos de 1 mes 14,72%

Entre 1 e 3 meses 10,81%

Entre 3 e 6 meses 13,30%

Entre 6 e 12 meses 16,31%

12 meses ou máis 44,85%

Tempo medio 9,79
5

Figura 31.  Tempo (en meses) que leva atopar o primeiro emprego relacionado coa 
titulación. Resultados para o total do SUG.

14,72%

10,81%

13,30%

16,31%

44,85%

Menos de 1 mes Entre 1 e 3 meses Entre 3 e 6 meses
Entre 6 e 12 meses 12 meses ou máis

5 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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A Táboa 35 e a Figura 32 recollen o tempo que leva atopar emprego por 
sexos. A diferenza no tempo medio en atopar emprego entre homes e 
mulleres é case inapreciable: 8 días (0,3 meses), en ambos os casos moi 
similar á media global do SUG. As distribucións por sexos son tamén moi 
similares ás do SUG.

Táboa 35.  Tempo (en meses) que leva atopar o primeiro emprego relacionado coa 
titulación segundo o sexo6. Resultados para o total do SUG.

Tempo que leva atopar emprego relacionado Home Muller SUG

Menos de 1 mes 15,93% 14,38% 14,72%

Entre 1 e 3 meses 12,03% 12,14% 10,81%

Entre 3 e 6 meses 12,98% 14,43% 13,30%

Entre 6 e 12 meses 17,16% 15,44% 16,31%

12 meses ou máis 41,90% 43,60% 44,85%

Tempo medio 10,07 9,80 9,79
6

Figura 32.  Tempo (en meses) que leva atopar o primeiro emprego relacionado coa titulación 
segundo o sexo. Resultados para o total do SUG.
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Aos titulados que non tiñan outra titulación rematada levoulles, de media, 
case un mes menos atopar emprego (8,95 meses) ca ao total do SUG (Táboa 
36 e Figura 33).

6 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Táboa 36.  Tempo (en meses) que levou atopar o primeiro emprego relacionado 
coa titulación segundo se ten ou non outras titulacións universitarias 
rematadas7. Resultados para o total do SUG.

Tempo que levou atopar emprego 
relacionado

Si ten outra 
titulación

Non ten outra 
titulación

SUG

Menos de 1 mes 14,70% 16,22% 14,72%

Entre 1 e 3 meses 12,14% 11,97% 10,81%

Entre 3 e 6 meses 13,16% 15,15% 13,30%

Entre 6 e 12 meses 13,97% 17,00% 16,31%

12 meses ou máis 46,03% 39,66% 44,85%

Tempo medio 9,75 8,95 9,79
7

Figura 33.  Tempo (en meses) que levou atopar o primeiro emprego relacionado coa titulación 
segundo se ten ou non outras titulacións universitarias rematadas.  
Resultados para o total do SUG.
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O feito de ter outra titulación rematada non inflúe no tempo medio en atopar 
un emprego unha vez obtido o título (9,75 fronte a 9,79 no SUG), pero 
analizando o tipo de titulación adicional si se observan diferenzas salientables 
(Táboa 37 e Figura 34). Cando a titulación adicional é un doutoramento, o 
tempo medio en atopar emprego baixa ata os 3,75, 6 meses menos ca no 
total do SUG. Ademais existen diferenzas na distribución: o 64,92% dos 
titulados con doutoramento atopan emprego no primeiro mes da busca.

7 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Táboa 37.  Tempo (en meses) que levou atopar o primeiro emprego relacionado coa 
titulación segundo o tipo de titulación universitaria adicional rematada8,9. 
Resultados para o total do SUG.

Tempo que levou 
atopar emprego 
relacionado

Diplomatura/ 
Enxeñaría 
técnica/ 

Arquitectura 
técnica

Licenciatura/ 
Enxeñaría/ 
Arquitectura

Grao Mestrado Doutoramento SUG

Menos de 1 mes 18,10% 27,39% 13,81% 11,83% 64,92% 14,72%

Entre 1 e 3 meses 17,27% 11,46% 9,07% 12,40% 0,00% 10,81%

Entre 3 e 6 meses 17,70% 12,88% 16,07% 11,11% 0,00% 13,30%

Entre 6 e 12 meses 14,66% 10,42% 20,76% 13,81% 11,73% 16,31%

12 meses ou máis 32,28% 37,85% 40,28% 50,86% 23,35% 44,85%

Tempo medio 7,42 7,85 8,48 10,63 3,75 9,79
89

Figura 34.  Tempo (en meses) que levou atopar o primeiro emprego relacionado coa titulación 
segundo o tipo de titulación universitaria adicional rematada.  
Resultados para o total do SUG.

Diplomatura/
Enxeñaría técnica/

Arquitectura
técnica

Licenciatura/
Enxeñaría/
Arquitectura

Grao Mestrado Doutoramento

18,10%
27,39%

13,81% 11,83%

64,92%
17,27%

11,46%

9,07% 12,40%

17,70% 12,88%

16,07% 11,11%

14,66% 10,42%
20,76% 13,81% 11,73%

32,28% 37,85%

40,28% 50,86%

23,35%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

Menos de 1 mes Entre 1 e 3 meses Entre 3 e 6 meses
Entre 6 e 12 meses 12 meses ou máis

8 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
9 Xa que os enquisados podían marcar máis dun tipo de titulación estableceuse unha orde nas respostas da 
pregunta para lle asignar a cada enquisado un único tipo de titulación á hora de obter estes resultados. A orde 
establecida foi a seguinte: 1 - Doutoramento; 2 - Mestrado; 3 - Grao; 4 - Licenciatura/Enxeñaría/Arquitectura; 
5 - Diplomatura/Enxeñaría técnica/Arquitectura técnica.
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Atendendo a se os titulados traballaron ou non durante a titulación, en 
termos medios dáse o seguinte:

•	 Un titulado que traballou durante a titulación atopa emprego case 2 
meses (1,88) antes ca o global do SUG (Táboa 38).

•	 Se ademais ese traballo estaba relacionado coa titulación, atopa 
emprego 4 meses (4,15) antes ca o total do SUG (Táboa 39).

Ademais obsérvanse diferenzas na distribución. Mentres que no total do SUG 
un 38,83% dos titulados atopan emprego en 6 meses ou menos (Figura 31), 
esta porcentaxe elévase ata o 49,36% no caso dos titulados que traballaron 
durante a titulación (Figura 35) e ata o 61,21% cando ese traballo estivo 
relacionado coa titulación (Figura 36).

Táboa 38.  Tempo (en meses) que levou atopar o primeiro emprego relacionado coa 
titulación segundo se traballou ou non durante a titulación10. Resultados 
para o total do SUG.

Tempo que levou atopar emprego relacionado Si traballou Non traballou SUG

Menos de 1 mes 24,37% 9,28% 14,72%

Entre 1 e 3 meses 12,76% 11,27% 10,81%

Entre 3 e 6 meses 12,23% 15,68% 13,30%

Entre 6 e 12 meses 14,16% 16,79% 16,31%

12 meses ou máis 36,48% 46,98% 44,85%

Tempo medio 7,91 10,33 9,79
10

10 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Figura 35.  Tempo (en meses) que levou atopar o primeiro emprego relacionado coa titulación 
segundo se traballou ou non durante a titulación. Resultados para o total do SUG.
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Táboa 39.  Tempo (en meses) que levou atopar o primeiro emprego relacionado coa 
titulación segundo a relación cos estudos do último traballo durante a 
titulación11. Resultados para o total do SUG.

Tempo que levou atopar 
emprego relacionado

Si estaba relacionado Non estaba relacionado SUG

Menos de 1 mes 35,38% 15,26% 14,72%

Entre 1 e 3 meses 14,07% 11,40% 10,81%

Entre 3 e 6 meses 11,77% 11,83% 13,30%

Entre 6 e 12 meses 11,71% 16,33% 16,31%

12 meses ou máis 27,08% 45,18% 44,85%

Tempo medio 5,64 9,83 9,79
11

11 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Figura 36.  Tempo (en meses) que levou atopar o primeiro emprego relacionado coa titulación 
segundo a relación cos estudos do último traballo durante a titulación. Resultados 
para o total do SUG.
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Atendendo aos factores analizados, poderíase dicir que o tempo que lle leva 
a un titulado do SUG atopar emprego pódese ver reducido cando, por esta 
orde:

•	 O titulado ten un doutoramento, como titulación adicional (6 meses 
menos).

•	 O titulado traballou durante a titulación en algo relacionado (4 meses 
menos).

•	 O titulado traballou durante a titulación, aínda que o traballo non 
estivese relacionado (2 meses menos). 

3.2.2. Vías de busca de emprego

Na busca de emprego que realizan os titulados teñen especial interese as 
vías que utilizan no proceso de procura e, aínda máis, a vía pola que atopan 
emprego.



66

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2011-2012

Segundo os titulados do SUG, as vías máis utilizadas na busca de emprego 
son Internet (4,06), a candidatura espontánea (3,81) e a través de contactos 
persoais, familiares ou amizades (3,16), con valoracións nunha escala de 1 
–nada utilizada– a 5 –moi utilizada– (Táboa 40). As menos utilizadas foron as 
consultorías (1,65), os Servizos de Apoio ao Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (1,44) e outras (1,16).

Por outra banda, pódese medir a porcentaxe de empregos que, entre os 
titulados do SUG, propiciou cada unha das vías de busca de emprego (Táboa 
40). As vías con maior taxa de éxito na busca de emprego foron a través 
de contactos persoais, familiares ou amizades (19,14%), a candidatura 
espontánea (17,23%) e Internet (14,61%).

Táboa 40.  Grao de utilización das distintas vías de busca de emprego e vía 
propiciatoria do primeiro emprego relacionado coa titulación.  
Resultados para o total do SUG.

Vías de busca de emprego
Grao de 

utilización
Propiciatoria do primeiro 

emprego relacionado

Servizo Público de Emprego de Galicia (SEPE 
ou SGC)

2,24 3,67%

Servizos de Apoio ao Emprendemento e ao 
Emprego (SAEE)

1,44 0,08%

Fundación Empresa-Universidade (FEUGA) 2,17 8,58%

Bolsas de traballo doutras institucións non 
universitarias

2,34 7,75%

Candidatura espontánea 3,81 17,23%

Responder a un anuncio de traballo en prensa 2,45 1,47%

Poñer anuncios 1,70 0,78%

Presentación a oposición/concurso público 1,99 5,72%

A través dunha empresa de traballo temporal 
(ETT)

2,26 1,37%

Consultorías 1,65 0,15%

Internet 4,06 14,61%

A través de contactos persoais, familiares ou 
amizades

3,16 19,14%

Autoemprego 1,94 3,56%

Prolongación de prácticas realizadas durante os 
estudos

- 7,56%

Outras 1,16 8,33%
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Na Figura 37 pódese ver o balance que existe entre a utilización que os 
titulados manifestan de cada unha das vías e a porcentaxe de empregos 
propiciados, como unha medida cualitativa da efectividade de cada vía de 
busca de emprego. As tres vías de busca de emprego máis utilizadas polos 
titulados son, tamén, as que máis empregos propician, aínda que en orde 
inversa.

Figura 37.  Grao de utilización das distintas vías de busca de emprego e vía propiciatoria do 
primeiro emprego relacionado coa titulación. Resultados para o total do SUG.
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3.2.3. Factores valorados na contratación

Pedíuselles aos titulados do SUG que valorasen a relevancia dunha serie 
de factores na contratación, nunha escala de 1 –nada relevante– a 5 –moi 
relevante. A percepción dos titulados indica que os factores diferenciais á 
hora de conseguir un emprego son, por esta orde, os seguintes (Táboa 41 
e Figura 38): a actitude durante a entrevista (4,47), ter experiencia laboral 
relacionada (4,43), os coñecementos de idiomas (4,10) e ter mobilidade 
xeográfica (4,08). Os factores menos relevantes son, pola contra, ter estudos 
de doutoramento (2,94) e o expediente académico (2,79).

Táboa 41.  Factores importantes para atopar emprego. 
Resultados para o total do SUG.

Factores importantes para atopar emprego SUG

A titulación estudada 3,97

O expediente académico 2,79

Ter estudos de mestrado 3,21

Ter estudos de doutoramento 2,94

Experiencia laboral relacionada 4,43

Prácticas en empresas 3,73

Coñecementos de idiomas 4,10

Coñecementos de informática 3,89

Actitude durante a entrevista 4,47

Relacións persoais e do contorno 3,84

Ter mobilidade xeográfica 4,08

Ausencia de cargas/compromisos familiares 3,42

Figura 38.  Factores importantes para atopar emprego. Resultados para o total do SUG.
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A percepción sobre a relevancia do expediente académico á hora de 
acadar un emprego é moi diferente segundo a nota media do expediente 
dos titulados. Un 26,51% dos titulados do SUG pensa que o expediente 
académico é moi ou bastante relevante, pero esta porcentaxe varía dende 
o 22,87% dos titulados cun expediente de Aprobado ata o 46,43% dos 
titulados con Sobresaínte (Táboa 42 e Figura 39).

Táboa 42.  Importancia do expediente académico para atopar emprego segundo a nota 
media do expediente. Resultados para o total do SUG.

Importancia do expediente 
académico para atopar 
emprego

Aprobado Notable Sobresaínte
Matrícula 
de Honra

SUG

Nada ou pouco 41,95% 37,94% 30,22% 34,88% 39,76%

Medianamente 35,18% 32,23% 23,35% 30,58% 33,74%

Bastante ou moito 22,87% 29,83% 46,43% 34,54% 26,51%

Importancia media 2,71 2,86 3,26 3,11 2,79

Figura 39.  Importancia do expediente académico para atopar emprego segundo a nota media  
do expediente. Resultados para o total do SUG.
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3.3. Situación actual

Tal e como se pode apreciar na Táboa 43 e na Figura 40, a maior parte 
(76,62%) dos titulados no curso 2011-2012 non estudan no momento 
actual.

Táboa 43.  Estuda. Resultados para o total do SUG.

Estuda SUG

Si estuda 23,38%

Non estuda 76,62%

Figura 40.  Estuda. Resultados para o total do SUG.

23,38%

76,62%

Si estuda Non estuda
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Na comparativa por sexos (Táboa 44 e Figura 41), é lixeiramente maior a 
porcentaxe de varóns que continúan cos estudos cun 25,33% fronte ao 
22,50% de mulleres.

Táboa 44.  Estuda segundo o sexo.  
Resultados para o total do SUG.

Estuda Home Muller SUG

Si estuda 25,33% 22,50% 23,38%

Non estuda 74,67% 77,50% 76,62%

Figura 41.  Estuda segundo o sexo. Resultados para o total do SUG.
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No tocante ao tipo de estudos que cursan os titulados que continúan a súa 
formación universitaria, como se pode observar na Táboa 45 e na Figura 42, o 
47,50% están a realizar estudos de mestrado, un 28,31% son estudantes de 
grao, e o 19,77% de doutoramento, mentres que o resto están matriculados 
en estudos de diplomatura, licenciatura, enxeñaría ou arquitectura.

Táboa 45.  Tipo de estudos universitarios que cursa.  
Resultados para o total do SUG.

Tipo de estudos universitarios que cursa SUG

Diplomatura/Enxeñaría técnica/Arquitectura técnica 0,61%

Licenciatura/Enxeñaría/Arquitectura 6,28%

Grao 28,31%

Mestrado 47,50%

Doutoramento 19,77%

Figura 42.  Tipo de estudos universitarios que cursa. Resultados para o total do SUG.
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Do total do SUG, soamente un 19,59% se atopan no momento actual a 
preparar oposicións (Táboa 46 e Figura 43).

Táboa 46.  Prepara oposicións.  
Resultados para o total do SUG.

Prepara oposicións SUG

Si prepara oposicións 19,59%

Non prepara oposicións 80,41%

Figura 43.  Prepara oposicións. Resultados para o total do SUG.

19,59%

80,41%

Si prepara oposicións Non prepara oposicións
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Comparando por sexo, o 21,03% das mulleres e o 15,57% dos homes 
enquisados estaban preparando oposicións no momento de realizar a 
enquisa (Táboa 47 e Figura 44).

Táboa 47.  Prepara oposicións segundo o sexo.  
Resultados para o total do SUG.

Prepara oposicións Home Muller SUG

Si prepara oposicións 15,57% 21,03% 19,59%

Non prepara oposicións 84,43% 78,97% 80,41%

Figura 44.  Prepara oposicións segundo o sexo. Resultados para o total do SUG.
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A porcentaxe de enquisados que se atopa traballando no momento actual é 
do 67,53% (Táboa 48 e Figura 45).

Táboa 48.  Traballa.  
Resultados para o total do SUG.

Traballa SUG

Si traballa 67,53%

Non traballa 32,47%

Figura 45.  Traballa. Resultados para o total do SUG.
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Si traballa Non traballa
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Non se atopan grandes diferenzas entre homes e mulleres nas porcentaxes 
de titulados que traballan: 68,94% e 66,71%, respectivamente (Táboa 49 
e Figura 46).

Táboa 49.  Traballa segundo o sexo.  
Resultados para o total do SUG.

Traballa Home Muller SUG

Si traballa 68,94% 66,71% 67,53%

Non traballa 31,06% 33,29% 32,47%

Figura 46.  Traballa segundo o sexo. Resultados para o total do SUG.
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A situación máis frecuente entre os enquisados, como amosan a Táboa 50 e 
a Figura 47, é que se atopen traballando unicamente (46,36%). O 11,65% 
afirman estar compaxinando estudos co traballo, o 8,86% estudando 
exclusivamente e o 8,62% dedicándose só a preparar oposicións. Menos do 
2% de titulados están a compaxinar a preparación de oposicións con outros 
estudos (1,47%) ou con estudos e traballo (1,39%).

Táboa 50.  Estuda, prepara oposicións e/ou traballa.  
Resultados para o total do SUG.

Estuda, prepara oposicións e/ou traballa SUG

Estuda, prepara oposicións e traballa 1,39%

Estuda e prepara oposicións 1,47%

Estuda e traballa 11,65%

Só estuda 8,86%

Prepara oposicións e traballa 8,11%

Só prepara oposicións 8,62%

Só traballa 46,36%

Ningunha das anteriores 13,53%

Figura 47.  Estuda, prepara oposicións e/ou traballa. Resultados para o total do SUG.

1,39% 1,47%

11,65%
8,86% 8,11% 8,62%

46,36%

13,53%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Estuda,
prepara

oposicións
e traballa

Estuda e
prepara

oposicións

Estuda e
traballa

Só estuda Prepara
oposicións
e traballa

Só prepara
oposicións

Só traballa Ningunha
das

anteriores



78

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2011-2012

No reparto por sexos, non se atopan grandes diferenzas, se ben entre as 
mulleres é máis frecuente a situación da preparación de oposicións tendo 
traballo (9,30% fronte ao 5,01% de homes), mentres que case a metade dos 
homes (48,38%) se dedican unicamente a traballar (Táboa 51 e Figura 48). 

Táboa 51.  Estuda, prepara oposicións e/ou traballa segundo o sexo.  
Resultados para o total do SUG.

Estuda, prepara oposicións e/ou traballa Home Muller SUG

Estuda, prepara oposicións e traballa 1,59% 1,38% 1,39%

Estuda e prepara oposicións 1,21% 1,46% 1,47%

Estuda e traballa 13,96% 10,94% 11,65%

Só estuda 8,56% 8,72% 8,86%

Prepara oposicións e traballa 5,01% 9,30% 8,11%

Só prepara oposicións 7,76% 8,89% 8,62%

Só traballa 48,38% 45,09% 46,36%

Ningunha das anteriores 13,52% 14,22% 13,53%

Figura 48.  Estuda, prepara oposicións e/ou traballa segundo o sexo.  
Resultados para o total do SUG.
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Do total de enquisados, o 61,54% afirma que tivo traballo despois de 
rematar a titulación (Táboa 52 e Figura 49) e obtense unha media de 7,23 
meses dende o remate do traballo ata o momento actual (Táboa 53 e Figura 
50). Ata un 27,56% leva doce meses ou máis sen traballar, mentres que só 
o 9,25% leva menos dun mes sen traballo.

Táboa 52.  Traballou nalgún momento dende que rematou a titulación.  
Resultados para o total do SUG.

Traballou SUG

Si traballou 61,54%

Non traballou 38,46%

Figura 49.  Traballou nalgún momento dende que rematou a titulación. 
 Resultados para o total do SUG.

61,54%

38,46%

Si traballou Non traballou
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Táboa 53.  Tempo (en meses) dende que finalizou o último traballo12. 
Resultados para o total do SUG.

Tempo dende que finalizou o último traballo SUG

Menos de 1 mes 9,25%

Entre 1 e 3 meses 20,18%

Entre 3 e 6 meses 25,43%

Entre 6 e 12 meses 17,58%

12 meses ou máis 27,56%

Tempo medio 7,23
12

Figura 50.  Tempo (en meses) dende que finalizou o último traballo.  
Resultados para o total do SUG.

9,25%

20,18%

25,43%

17,58%

27,56%

Menos de 1 mes Entre 1 e 3 meses Entre 3 e 6 meses
Entre 6 e 12 meses 12 meses ou máis

12 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Como se aprecia na Táboa 54 e na Figura 51, o principal motivo para a 
finalización do último traballo foi o remate do contrato (75,29%); un 17,55% 
remataron por baixa voluntaria e un 7,16% por outros motivos.

Táboa 54.  Motivo da finalización do último traballo.  
Resultados para o total do SUG.

Motivo de finalización do último traballo SUG

Fin do contrato 75,29%

Baixa voluntaria 17,55%

Outros motivos 7,16%

Figura 51.  Motivo da finalización do último traballo. Resultados para o total do SUG.
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55%

7,16%

3.4. Emprego actual13

Neste apartado preséntanse as características do posto de traballo actual 
dos titulados no curso 2011-2012 e, especificamente, o lugar de traballo e 
a antigüidade no posto, a modalidade de contratación e o tipo de xornada, 
o tamaño da empresa, o salario, as funcións desenvolvidas, a satisfacción 
co posto de traballo e, para rematar, as competencias requiridas no traballo 
actual segundo a percepción dos titulados.

13 Os resultados contidos neste apartado corresponden unicamente ás respostas dos enquisados que 
traballaban no momento de realizar a enquisa. Aínda que tamén responderon este bloque de preguntas os 
que non traballaban pero si o fixeran con anterioridade, decidiuse non incluír as súa respostas debido a que se 
apreciaron diferenzas importantes entre as súas contestacións e as dadas polos enquisados que si traballaban.
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3.4.1. Lugar de traballo e antigüidade no posto

A Táboa 55 e a Figura 52 amosan os resultados relativos ao lugar de 
traballo dos titulados no curso 2011-2012 no total do SUG que traballan 
na actualidade. Como se pode observar destaca a provincia da Coruña 
(42,15%) por riba do resto das provincias, nun grao similar á súa 
participación na poboación total de Galicia14 (41,16%). As restantes 
provincias reciben menos traballadores titulados ca a súa participación 
na poboación galega: Pontevedra é o lugar de traballo do 24,38% dos 
titulados no curso 2011-2012 (34,44% da poboación galega), Lugo do 
8,88% dos titulados (12,55% da poboación galega) e Ourense do 6,67% 
dos titulados (11,85% da poboación galega).

Táboa 55.  Lugar do traballo.  
Resultados para o total do SUG.

Lugar do traballo SUG

A Coruña 42,15%

Lugo 8,88%

Ourense 6,67%

Pontevedra 24,38%

Resto de España 14,64%

Resto do mundo 3,29%

Figura 52.  Lugar do traballo. Resultados para o total do SUG.
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14 O Instituto Galego de Estatística (http://www.ige.eu/) informa das seguintes cifras de poboación por 
provincia no 2011: A Coruña, 1.141.286 (41,16%); Lugo, 348.067 (12,55%); Ourense, 328.697 (11,85%); e 
Pontevedra, 954.877 (34,44%), do total de 2.772.928 habitantes de Galicia.
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A Táboa 56 e a Figura 53 distribúen os resultados anteriores segundo se 
os titulados participaron ou non en programas de mobilidade durante a 
titulación. Os resultados máis salientables deste cruzamento de variables son 
a maior presenza relativa do resto de España e o estranxeiro como lugar de 
traballo dos titulados que seguiron programas de mobilidade.

Dos titulados que seguiron programas de mobilidade, un 26,67% traballa 
no resto de España, porcentaxe que se reduce ao 11,31% no conxunto de 
titulados que non seguiu os devanditos programas. No caso do resto do 
mundo, estas porcentaxes son do 5,66% e do 2,70%. Estes feitos indican 
que a participación dos titulados nos programas de mobilidade incrementa 
a propensión a traballar fóra de Galicia. De acordo con iso, as porcentaxes 
correspondentes ás diferentes provincias son sensiblemente menores entre 
quen seguiu os programas de mobilidade, coa excepción da provincia de 
Pontevedra, na que ambas as porcentaxes son similares.

Táboa 56.  Lugar do traballo segundo a participación en programas de mobilidade 
durante a titulación. Resultados para o total do SUG.

Lugar do traballo Si participou en mobilidade
Non participou en 

mobilidade
SUG

A Coruña 30,20% 43,39% 42,15%

Lugo 5,50% 10,05% 8,88%

Ourense 5,64% 7,11% 6,67%

Pontevedra 26,34% 25,44% 24,38%

Resto de España 26,67% 11,31% 14,64%

Resto do mundo 5,66% 2,70% 3,29%

Figura 53.  Lugar do traballo segundo a participación en programas de mobilidade 
durante a titulación. Resultados para o total do SUG.
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Tendo en conta a localización da universidade á que se desprazaron os 
titulados que participaron en programas de mobilidade, os resultados sobre 
os lugares de traballo dos titulados no curso 2011-2012 son os amosados na 
Táboa 57 e na Figura 54.

Como se pode observar, existe unha lixeira correlación entre a localización 
da universidade á que se desprazaron os titulados que participaron nos 
programas de mobilidade e o lugar de traballo final deses titulados. Así por 
exemplo, os que se desprazaron a universidades do resto de España traballan 
en maior proporción no resto de España (34,67%) e os que se desprazaron ao 
resto do mundo traballan en maior proporción no resto do mundo (10,20%) 
ca os que non se desprazaron a esas universidades.

Táboa 57.  Lugar do traballo segundo a localización da universidade á que se 
desprazou15. Resultados para o total do SUG.

Lugar do traballo Resto de España Resto da Unión Europea Resto do mundo SUG

A Coruña 29,17% 29,74% 36,64% 42,15%

Lugo 3,11% 6,05% 2,40% 8,88%

Ourense 4,99% 6,29% 1,41% 6,67%

Pontevedra 22,70% 26,82% 28,30% 24,38%

Resto de España 34,67% 25,74% 21,05% 14,64%

Resto do mundo 5,35% 5,35% 10,20% 3,29%
15

15 Xa que os enquisados podían marcar máis dunha localización para a universidade á que se desprazaron 
estableceuse unha orde nas respostas da pregunta para lle asignar a cada enquisado unha única localización 
á hora de obter estes resultados. A orde establecida foi a seguinte: 1 - Resto do mundo; 2 - Resto da Unión 
Europea; 3 - Resto de España.
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Figura 54.  Lugar do traballo segundo a localización da universidade á que se desprazou. 
Resultados para o total do SUG.
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A Táboa 58 e a Figura 55 amosan os diferentes motivos que alegan os 
titulados no curso 2011-2012 para non traballar en Galicia. Entre deles 
destaca como motivo máis citado non atopar traballo en Galicia (37,36%). 
Os restantes motivos especificados presentan unha porcentaxe similar, mais 
a segunda razón máis citada é a de atopar unha mellor oferta no exterior 
(28,67%) e a menos os motivos de tipo persoal (25,78%). 
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Táboa 58.  Motivo de non traballar en Galicia. 
Resultados para o total do SUG.

Motivo de non traballar en Galicia SUG

Non atopar traballo en Galicia 37,36%

Mellor oferta no exterior 28,67%

Razóns persoais 25,78%

Por outras razóns 26,53%

Figura 55.  Motivo de non traballar en Galicia. Resultados para o total do SUG.
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En relación coa antigüidade no traballo, o tempo medio é de 11,91 meses 
(Táboa 59 e Figura 56), e son lixeiramente máis frecuentes os intervalos de 
maior antigüidade (igual ou maior ca 24 meses), co 31,54% dos titulados 
que traballan, e mais o intervalo de menor antigüidade (menor ca 6 meses), 
co 26,90% dos devanditos titulados.

Táboa 59.  Tempo (en meses) que leva no traballo16.  
Resultados para o total do SUG.

Tempo que leva no traballo SUG

Menos de 6 meses 26,90%

Entre 6 e 12 meses 15,72%

Entre 12 e 18 meses 14,25%

Entre 18 e 24 meses 11,60%

24 meses ou máis 31,54%

Tempo medio 11,91
16

Figura 56.  Tempo (en meses) que leva no traballo. Resultados para o total do SUG.

26,90%

15,72%

14,25%

11,60%

31,54%

Menos de 6 meses Entre 6 e 12 meses Entre 12 e 18 meses
Entre 18 e 24 meses 24 meses ou máis

16 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Por sexos (Táboa 60 e Figura 57), a antigüidade no traballo é lixeiramente 
maior no caso dos homes, con porcentaxes do 34,00% con antigüidade 
de 24 meses ou máis (fronte ao 30,66% das mulleres) e do 23,06% con 
antigüidade de menos de 6 meses (fronte ao 27,87% das mulleres).

Táboa 60.  Tempo (en meses) que leva no traballo segundo o sexo17. 
Resultados para o total do SUG.

Tempo que leva no traballo Home Muller SUG

Menos de 6 meses 23,06% 27,87% 26,90%

Entre 6 e 12 meses 15,14% 16,86% 15,72%

Entre 12 e 18 meses 16,49% 12,95% 14,25%

Entre 18 e 24 meses 11,32% 11,66% 11,60%

24 meses ou máis 34,00% 30,66% 31,54%

Tempo medio 12,19 11,76 11,91
17

Figura 57.  Tempo (en meses) que leva no traballo segundo o sexo.  
Resultados para o total do SUG.
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17 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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3.4.2. Modalidade de contratación e tipo de xornada

Tal como se pode observar na Táboa 61 e na Figura 58, a maioría dos 
titulados (86,02%) traballa por conta allea fronte ao 13,98% que traballa 
por conta propia.

Os titulados do primeiro grupo repártense case por igual entre eventuais 
(35,23%) e indefinidos (33,94%), mentres que no 16,85% restante 
destacan os titulados en prácticas (10,60%) e xa a maior distancia sitúanse 
os bolseiros (5,10%). Con todo, seguen a existir titulados traballando sen 
contrato (1,15%).

Táboa 61.  Modalidade de contratación e tipo de contrato por conta allea.  
Resultados para o total do SUG.

Modalidade de contratación SUG

Conta propia 13,98%

Conta allea 86,02%

Tipo de contrato SUG

Indefinido 33,94%

Eventual 35,23%

En prácticas 10,60%

Bolsa 5,10%

Sen contrato 1,15%

Figura 58.  Modalidade de contratación e tipo de contrato por conta allea.  
Resultados para o total do SUG.
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O perfil anterior do tipo de contrato é moi similar entre mulleres e homes 
(Táboa 62 e Figura 59), excepto polas diferenzas nas porcentaxes por conta 
propia (17,66% dos homes e 12,40% das mulleres), que se traducen sobre 
todo en diferenzas nas porcentaxes de contratos indefinidos (31,23% dos 
homes fronte ao 35,33% das mulleres). Para rematar, en canto á ausencia 
de contrato, as mulleres case duplican a porcentaxe dos homes (1,10% 
fronte ao 0,64%).

Táboa 62.  Modalidade de contratación e tipo de contrato por conta allea segundo o 
sexo. Resultados para o total do SUG.

Modalidade de contratación e tipo de contrato Home Muller SUG

Conta propia 17,66% 12,40% 13,98%

Indefinido 31,23% 35,33% 33,94%

Eventual 36,00% 35,25% 35,23%

En prácticas 10,44% 10,25% 10,60%

Bolsa 4,03% 5,67% 5,10%

Sen contrato 0,64% 1,10% 1,15%

Figura 59.  Modalidade de contratación e tipo de contrato por conta allea segundo o sexo. 
Resultados para o total do SUG.
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Por outra banda (Táboa 63 e Figura 60), un 71,31% dos titulados no curso 
2011-2012 que traballan faino a tempo completo, mentres que un 28,69% 
faino a tempo parcial.

Táboa 63.  Tipo de xornada.  
Resultados para o total do SUG.

Tipo de xornada SUG

A tempo parcial 28,69%

A tempo completo 71,31%

Figura 60.  Tipo de xornada. Resultados para o total do SUG.
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Como se pode observar na Táboa 64 e na Figura 61, a distribución do tipo 
de xornada é lixeiramente diferente para homes e para mulleres. Estas 
últimas presentan unha porcentaxe de traballos a tempo parcial maior ca a 
dos homes (32,25% fronte ao 23,06% dos homes), coa conseguinte menor 
porcentaxe a tempo completo.

Táboa 64.  Tipo de xornada segundo o sexo.  
Resultados para o total do SUG.

Tipo de xornada Home Muller SUG

A tempo parcial 23,06% 32,25% 28,69%

A tempo completo 76,94% 67,75% 71,31%

Figura 61.  Tipo de xornada segundo o sexo. Resultados para o total do SUG.

23,06%
32,25%

76,94%
67,75%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

Home Muller

A tempo parcial A tempo completo



93

3.  Resultados do EIL1112 para o total do SUG
 

3.4.3. Tamaño da empresa

A Táboa 65 e a Figura 62 amosan a distribución do tamaño das empresas nas 
que os titulados no curso 2011-2012 traballan no momento da realización 
da enquisa. Como se pode observar, case a metade dos titulados traballan 
en empresas con 50 ou máis empregados (33,28% con 250 empregados ou 
máis e 14,77% con entre 50 e 259 empregados). A outra metade repártese 
entre empresas de 2 a 9 empregados (23,21%), de 10 a 49 empregados 
(19,11%) e, en menor medida, cun máximo dun empregado (9,62%).

Táboa 65.  Número de empregados da entidade.  
Resultados para o total do SUG.

Número de empregados da entidade SUG

De 0 a 1 empregados 9,62%

De 2 a 9 empregados (microempresa) 23,21%

De 10 a 49 empregados (pequena empresa) 19,11%

De 50 a 249 empregados (mediana empresa) 14,77%

250 empregados ou máis 33,28%

Figura 62.  Número de empregados da entidade. Resultados para o total do SUG.
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3.4.4. Salario

A Táboa 66 e a Figura 63 resumen o nivel salarial dos titulados no curso 
2011-2012 que traballan. Téñase en conta que estes salarios son os 
manifestados polos titulados na enquisa e, polo tanto, non se contrastaron 
cos correspondentes contratos. Como se pode observar, algo máis da metade 
(54,65%) dos titulados que traballan percibe menos de 1.000 €. Cómpre 
salientar neste grupo o 1,31% que non percibe ningún salario. Por outra 
banda, o 41,35% ten un salario entre 1.000 € e 2.000 €, e só un 4,00% 
ten un salario de máis de 2.000 €. Xa que logo, a distribución do salario é 
bastante simétrica e, de feito, o salario medio dos titulados que traballan é 
de 1.037,08 €.

Táboa 66.  Salario neto mensual (en euros).  
Resultados para o total do SUG.

Salario neto mensual SUG SUG acumulado

Sen salario 1,31% 1,31%

Menos de 500 € 15,42% 16,72%

Entre 500 € e 1.000 € 37,92% 54,65%

Entre 1.000 € e 1.500 € 28,74% 83,39%

Entre 1.500 € e 2.000 € 12,61% 96,00%

2.000 € ou máis 4,00% 100,00%

Salario medio 1.037,08 € -

Figura 63.  Salario neto mensual (en euros). Resultados para o total do SUG.

Sen salario Menos de 500 € Entre 500 € e 1.000 €  
Entre 1.000 € e 1.500 €  Entre 1.500 € e 2.000 €  2.000 € ou máis 
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O salario percibido polos titulados (Táboa 67 e Figura 64) non se pode 
considerar igualitario en razón de sexo:

•	 O salario medio dos homes (1.147,71 €) é maior ca o das mulleres 
(975,44 €) nun 17,66%, cunha diferenza de 172,27 €.

•	 Excepto no caso de ausencia de salario, no que a porcentaxe de homes 
é maior ca a de mulleres (1,39% fronte ao 0,95%), a porcentaxe de 
mulleres é maior nos intervalos salariais máis baixos, é dicir, ata os 
1.000 €.

•	 Pola contra, a porcentaxe de homes é maior nos intervalos salariais 
altos, e a diferenza entre porcentaxes é relativamente maior canto 
más altos son os salarios. Así, por exemplo, nos salarios de 2.000 € ou 
máis, a porcentaxe de homes é o triplo ca a porcentaxe de mulleres.

Táboa 67.  Salario neto mensual (en euros) segundo o sexo.  
Resultados para o total do SUG.

Salario neto mensual Home Muller SUG

Sen salario 1,39% 0,95% 1,31%

Menos de 500 € 11,98% 16,24% 15,42%

Entre 500 € e 1.000 € 31,01% 42,27% 37,92%

Entre 1.000 € e 1.500 € 33,18% 28,08% 28,74%

Entre 1.500 € e 2.000 € 16,31% 10,45% 12,61%

2.000 € ou máis 6,14% 2,02% 4,00%

Salario medio 1.147,71 € 975,44 € 1.037,08 €

Figura 64.  Salario neto mensual (en euros) segundo o sexo. Resultados para o total do SUG.
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Resulta de interese avaliar a posible relación entre o nivel salarial dos titulados 
que traballan e a realización de prácticas durante os estudos. A Táboa 68 e a 
Figura 65 presentan os niveis salariais dos titulados segundo esa circunstancia. 
Como se pode observar, non parecen existir diferenzas que suxiran un claro 
grao de dependencia entre o salario e a realización de prácticas durante 
a titulación. Por outra banda, é certo que os titulados que non realizaron 
prácticas presentan unhas porcentaxes superiores nos intervalos salariais 
máis altos (ata case catro puntos de diferenza nos intervalos entre 500 € e 
1.000 € e entre 1.500 € e 2.000 €), pero dado que as diferenzas son en xeral 
pequenas e non é doado imaxinar a súa relación coa ausencia de prácticas 
na titulación, máis ben parecen oscilacións estatísticas aleatorias ca efectos 
causados pola devandita ausencia. Neste sentido, a diferenza relativa en 
salario medio é de 60 € sobre 1.000 € aproximadamente.

Táboa 68.  Salario neto mensual (en euros) segundo se realizou ou non prácticas en 
empresas/institucións durante a titulación. Resultados para o total do SUG.

Salario neto mensual Si realizou prácticas Non realizou prácticas SUG

Sen salario 0,98% 1,07% 1,31%

Menos de 500 € 15,75% 13,76% 15,42%

Entre 500 € e 1.000 € 39,38% 35,03% 37,92%

Entre 1.000 € e 1.500 € 29,04% 31,01% 28,74%

Entre 1.500 € e 2.000 € 10,88% 14,60% 12,61%

2.000 € ou máis 3,97% 4,54% 4,00%

Salario medio 1.020,92 € 1.081,57 € 1.037,08 €

Figura 65.  Salario neto mensual (en euros) segundo se realizou ou non prácticas en empresas/
institucións durante a titulación. Resultados para o total do SUG.
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Tamén resulta de interese estudar a posible relación entre a posible 
experiencia laboral adquirida durante os estudos e o salario que perciben 
os titulados no curso 2011-2012 nos seus traballos actuais. A Táboa 69 e a 
Figura 66 reflicten os niveles salariais dos titulados distinguindo entre os que 
traballaron durante os estudos e os que non o fixeron.

En contraste co caso anterior, agora as diferenzas entre as porcentaxes nos 
diferentes intervalos salariais amosan unha maior consistencia e magnitude: os 
titulados que traballaron durante a súa titulación posúen porcentaxes maiores 
en todos os intervalos salariais por riba dos 1.000 €, e as diferenzas relativas 
entre as porcentaxes aumentan co salario. Así, por exemplo, no intervalo de 
2.000 € ou máis, a porcentaxe de titulados que traballaron durante os estudos 
duplica a dos que non traballaron. Ademais, a diferenza entre os niveis salariais 
medios é agora de 145 € por 1.000 € aproximadamente.

Táboa 69.  Salario neto mensual (en euros) segundo se traballou ou non durante a 
titulación. Resultados para o total do SUG.

Salario neto mensual Si traballou Non traballou SUG

Sen salario 0,59% 1,59% 1,31%

Menos de 500 € 12,12% 17,33% 15,42%

Entre 500 € e 1.000 € 34,11% 40,79% 37,92%

Entre 1.000 € e 1.500 € 31,37% 28,16% 28,74%

Entre 1.500 € e 2.000 € 15,85% 9,57% 12,61%

2.000 € ou máis 5,95% 2,56% 4,00%

Salario medio 1.122,58 € 975,83 € 1.037,08 €

Figura 66.  Salario neto mensual (en euros) segundo se traballou ou non durante a titulación. 
Resultados para o total do SUG.
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Coa idea de afondar na relación anterior, analízase agora o salario dos 
titulados que traballan en función da relación entre a titulación e o último 
traballo realizado durante os estudos. Os resultados preséntanse na Táboa 70 
e na Figura 67. Como se pode observar, os resultados amosados amplifican 
os anteriores e ratifican as conclusións obtidas previamente:

•	 Amplíase a diferenza entre os salarios medios: agora é de 221,84 € a 
favor dos que realizaron un traballo relacionado durante a titulación.

•	 Amplíanse tamén as diferenzas entre as porcentaxes relativas aos 
intervalos salariais máis altos. Por exemplo, agora as porcentaxes dos 
titulados que traballaron durante a titulación en traballos relacionados 
duplican practicamente ás dos que non o fixeron, nos intervalos de 
entre 1.500 € e 2.000 €, e 2.000 € ou máis.

Táboa 70.  Salario neto mensual (en euros) segundo a relación cos estudos do último 
traballo durante a titulación. Resultados para o total do SUG.

Salario neto mensual Si estaba relacionado Non estaba relacionado SUG

Sen salario 0,40% 0,62% 1,31%

Menos de 500 € 8,28% 15,22% 15,42%

Entre 500 € e 1.000 € 25,26% 41,36% 37,92%

Entre 1.000 € e 1.500 € 37,31% 26,92% 28,74%

Entre 1.500 € e 2.000 € 20,40% 11,91% 12,61%

2.000 € ou máis 8,35% 3,97% 4,00%

Salario medio 1.243,97 € 1.022,13 € 1.037,08 €

Figura 67.  Salario neto mensual (en euros) segundo a relación cos estudos do último traballo 
durante a titulación. Resultados para o total do SUG.
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Finalmente, analízanse os niveis salariais dos titulados no curso 2011-2012 
en función dos seus lugares de traballo. Os resultados amósanse na Táboa 
71, na Figura 68 e na Figura 69. Como se pode observar en mellor medida na 
devandita Figura 68, hai catro tipos diferentes de perfís salariais dos lugares 
de traballo:

•	 Os diferentes lugares de traballo de Galicia, identificados coas 
diferentes provincias galegas nas que se sitúan.

•	 O resto de España.

•	 O resto da Unión Europea.

•	 O resto do mundo.

Os niveis salariais destes grupos van aumentando dende os mencionados en 
primeiro lugar ata os últimos. Polo tanto, os salarios máis baixos preséntanse 
para os lugares de traballo situados en Galicia, seguidos dos situados no 
resto de España, no resto da Unión Europea e no resto do mundo. Estes 
grupos van adquirindo unha crecente asimetría pola esquerda provocada 
polas maiores porcentaxes de titulados nos intervalos salariais más altos: 

•	 Os traballos situados en Galicia posúen unha distribución bastante 
simétrica cunha moda claramente situada no intervalo entre os 500 € 
e os 1.000 €. Cómpre salientar a gran similitude entre as distribucións 
salariais dos titulados que traballan nas diferentes provincias galegas.

•	 O grupo de titulados que traballan no resto de España é o grupo que 
presenta máis semellanzas cos traballos situados en Galicia: a súa 
distribución é tamén bastante simétrica, só que a súa moda trasládase 
ao intervalo entre os 1.000 € e os 1.500 €.

•	 Síguelle o grupo de titulados que traballa no resto da Unión Europea, 
cunha moda que xa se sitúa no intervalo de entre os 1.500 € e os 
2.000 €.

•	 Finalmente sitúase o grupo dos titulados que traballan no resto do 
mundo, para os que a distribución é totalmente asimétrica e a súa 
moda salarial é igual e superior aos 2.000 €.

O panorama anterior ten o seu reflexo nos salarios medios (Figura 69), que 
presentan a mesma tendencia crecente ca as modas salariais ao pasar de 
Galicia ao resto de España, ao resto da Unión Europea e ao resto do mundo. 
Finalmente, a media salarial do total do SUG amosa o relativo baixo número 
de titulados traballando fóra de España.



100

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2011-2012

Táboa 71.  Salario neto mensual (en euros) segundo o lugar do traballo.  
Resultados para o total do SUG.

Salario 
neto 
mensual

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Resto de 
España

Resto da 
Unión 

Europea

Resto do 
mundo

SUG

Sen salario 1,16% 0,62% 0,00% 1,14% 0,59% 1,31% 1,21% 1,31%

Menos de 
500 € 16,54% 19,03% 18,72% 14,19% 8,19% 10,90% 0,00% 15,42%

Entre  
500 € e 
1.000 €

39,22% 38,82% 44,35% 40,86% 30,01% 10,33% 12,18% 37,92%

Entre  
1.000 € e 
1.500 €

29,44% 27,12% 27,44% 29,45% 37,02% 25,47% 1,21% 28,74%

Entre  
1.500 € e 
2.000 €

10,74% 12,38% 8,57% 12,06% 17,16% 27,45% 36,50% 12,61%

2.000 €  
ou máis

2,90% 2,03% 0,91% 2,30% 7,03% 24,54% 48,89% 4,00%

Salario 
medio

1.003,76 € 981,65 € 930,81 € 1.011,74 € 1.192,77 € 1.501,83 € 1.868,61 € 1.037,08 €

Figura 68.  Salario neto mensual (en euros) segundo o lugar do traballo.  
Resultados para o total do SUG.
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Figura 69.  Salario neto mensual medio (en euros) segundo o lugar do traballo. Resultados para o 
total do SUG.

1.003,76 € 981,65 €
930,81 €

1.011,74 €

1.192,77 €

1.501,83 €

1.868,61 €

1.037,08 €

900 €

1.000 €

1.100 €

1.200 €

1.300 €

1.400 €

1.500 €

1.600 €

1.700 €

1.800 €

1.900 €

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Resto de
España

Resto da
Unión

Europea

Resto do
mundo

Salario medio (€) SUG

3.4.5. Funcións desenvolvidas e nivel de satisfacción

No posto de traballo que ocupaban os titulados no momento de realización 
da enquisa, un 71,07% desenvolvía funcións de nivel universitario (Táboa 
72), e o 58,07% manifestaba que ademais esas funcións eran específicas 
da titulación (Figura 70). Estas porcentaxes son relativamente máis baixas 
no caso de titulados que non traballaban no momento de realización da 
enquisa, pero que si o fixeran nos seis meses anteriores. Neste colectivo, o 
51,75% manifestaba non desenvolver funcións de nivel universitario, se ben 
dos que o facían, o 79,50% indicaban que eran específicas da titulación que 
posuían.



102

Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2011-2012

Táboa 72.  Desenvolve funcións de nivel universitario e específicas da titulación. 
Resultados para o total do SUG.

Funcións de nivel universitario SUG

Non desenvolve funcións de 
nivel universitario

28,93%

Si desenvolve funcións de nivel 
universitario

71,07%

Funcións específicas da titulación SUG

Non desenvolve funcións 
específicas da titulación

13,00%

Si desenvolve funcións específicas 
da titulación

58,07%

Figura 70.  Desenvolve funcións de nivel universitario e específicas da titulación.  
Resultados para o total do SUG.
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Os datos amosados na Táboa 73 e na Figura 71 serven para analizar se existe 
algún tipo de relación entre o desempeño de funcións e tarefas de nivel 
universitario e o expediente acadado polo alumnado. Pódese observar (de 
xeito moi claro na gráfica) que a porcentaxe de titulados que desenvolve 
funcións de nivel universitario vai medrando a medida que a nota do 
expediente é maior, e acada o 100% no caso dos que obtiveron a mención 
de Matrícula de Honra. Tamén medra, e de xeito semellante, a porcentaxe 
de titulados con funcións que ademais son específicas da súa titulación ao 
mellorar a nota media do expediente.

Táboa 73.  Desenvolve funcións de nivel universitario e específicas da titulación 
segundo a nota media do expediente. Resultados para o total do SUG.

Funcións de nivel universitario 
e específicas da titulación

Aprobado Notable Sobresaínte
Matrícula 
de Honra

SUG

Non desenvolve funcións de 
nivel universitario

33,77% 24,47% 15,69% 0,00% 28,93%

Si desenvolve funcións de nivel 
universitario, pero non son 
específicas da titulación

14,08% 12,11% 13,21% 0,00% 13,00%

Si desenvolve funcións de nivel 
universitario, e son específicas 
da titulación

52,15% 63,42% 71,10% 100,00% 58,07%

Figura 71.  Desenvolve funcións de nivel universitario e específicas da titulación segundo a nota 
media do expediente. Resultados para o total do SUG.
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Na Táboa 74 resúmese a valoración que os titulados fan do seu nivel de 
satisfacción co traballo que desempeñan, e tense que preto de sete de cada 
dez din sentirse bastante ou moi satisfeitos. Na Figura 72 pódense observar 
estes datos. Esta proporción é menor para aqueles que non traballaban no 
momento de realizar a enquisa, pero que si o fixeran nos últimos seis meses, 
entre os que seis de cada dez indican estar bastante ou moi satisfeitos.

Táboa 74.  Nivel de satisfacción co traballo. 
Resultados para o total do SUG.

Nivel de satisfacción co traballo SUG

Nada ou pouco 9,70%

Medianamente 21,77%

Bastante ou moito 68,53%

Nivel de satisfacción medio 3,91

Figura 72.  Nivel de satisfacción co traballo. Resultados para o total do SUG.
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Cumpriría preguntarse se a satisfacción que manifestan os titulados co posto 
de traballo está relacionada dalgún xeito coa nota media do expediente 
(Táboa 75 e Figura 73): no caso dos que obtiveron a mención de Matrícula 
de Honra, todos se atopan bastante ou moi satisfeitos co traballo que 
desenvolven (lémbrese que, segundo os resultados das preguntas anteriores, 
a totalidade destes titulados desenvolvía funcións de nivel universitario 
relacionadas coa súa titulación); a porcentaxe de titulados bastante ou moi 
satisfeitos increméntase en cinco puntos porcentuais ao pasar dunha media 
de aprobado a notable, e o mesmo incremento prodúcese ao pasar de 
notable a sobresaínte.

Táboa 75.  Nivel de satisfacción co traballo segundo a nota media do expediente. 
Resultados para o total do SUG.

Nivel de satisfacción co 
traballo

Aprobado Notable Sobresaínte
Matrícula de 

Honra
SUG

Nada ou pouco 10,71% 8,35% 6,61% 0,00% 9,70%

Medianamente 22,64% 21,98% 16,96% 0,00% 21,77%

Bastante ou moito 66,66% 69,67% 76,43% 100,00% 68,53%

Nivel de satisfacción medio 3,85 3,95 4,08 4,46 3,91

Figura 73.  Nivel de satisfacción co traballo segundo a nota media do expediente.  
Resultados para o total do SUG.
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3.4.6. Competencias requiridas no traballo actual

Atendendo ás competencias que os titulados valoran segundo a súa utilidade 
no desempeño do seu traballo actual (Táboa 76 e Figura 74), o perfil do 
traballador sería o dunha persoa con capacidade de aprendizaxe e de resolver 
problemas e con motivación. Tamén se valoran positivamente a capacidade 
de comunicación oral e escrita e a adaptabilidade. Pola contra, semella que 
non son imprescindibles (puntuacións máis baixas na utilidade que lles dan 
os titulados) os coñecementos de idiomas e de informática, a capacidade 
de liderado e a creatividade e o pensamento crítico. Os resultados para os 
titulados que non traballaban no momento de realización da enquisa, pero 
que si o fixeran nos seis meses anteriores, son similares, se ben as puntuacións 
que lle outorgan á utilidade das competencias é lixeiramente inferior.

Táboa 76.  Utilidade das competencias para o desempeño do traballo.  
Resultados para o total do SUG.

Competencias SUG

Capacidade para a aprendizaxe 4,45

Motivación 4,42

Adaptabilidade 4,36

Iniciativa 4,14

Pensamento crítico 3,72

Creatividade 3,51

Capacidade de comunicación oral/escrita 4,41

Coñecementos teóricos no seu campo 3,82

Coñecementos prácticos no seu campo 4,13

Capacidade de traballo en equipo 4,17

Capacidade de traballo independente 4,23

Capacidade de traballo baixo presión 4,15

Capacidade de análise 3,94

Capacidade de asumir responsabilidades 4,32

Capacidade para resolver problemas 4,44

Capacidade de planificación, coordinación e organización 4,21

Capacidade de liderado 3,39

Coñecementos de idiomas 3,09

Coñecementos de informática 3,58
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Figura 74.  Utilidade das competencias para o desempeño do traballo.  
Resultados para o total do SUG.
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3.5. Satisfacción co itinerario académico

Neste apartado abordamos a satisfacción dos titulados no SUG no curso 
2011-2012 dende dúas perspectivas: se o titulado volvería cursar estudos 
universitarios e o grao de satisfacción coa titulación elixida.

Segundo se pode ver na Táboa 77 e na Figura 75, un 88,83% dos titulados 
do SUG volvería cursar estudos universitarios, un 69,57% repetiría a mesma 
titulación, e un 60,16% faríao na mesma universidade.
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Táboa 77.  Repetición do itinerario académico. Resultados para o total do SUG.

Estudos 
universitarios

SUG

Non volvería 
cursar estudos 
universitarios

11,17%

Si volvería 
cursar estudos 
universitarios

88,83%

Titulación SUG

Non volvería 
cursar a súa 
titulación

19,26%

Si volvería 
cursar a súa 
titulación

69,57%

Titulación e 
universidade

SUG

Non volvería cursar a 
súa titulación na mesma 
universidade

9,41%

Si volvería cursar a súa 
titulación na mesma 
universidade

60,16%

Figura 75.  Repetición do itinerario académico. Resultados para o total do SUG.
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Analizaremos a repetición do itinerario académico dos titulados en relación 
a tres factores: se a titulación era a súa primeira opción, se no traballo no 
momento de realizar a enquisa se desenvolven funcións de nivel universitario 
e, nese caso, se desenvolve funcións específicas da titulación. 
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Dos titulados que non cursaron os estudos da primeira opción, un 24,95% 
indica que, se ben volverían á universidade, non farían a mesma titulación. 
Esta porcentaxe redúcese a un 17,47% no caso dos titulados que si accederon 
á súa primeira opción (Táboa 78 e Figura 76). As porcentaxes daqueles que 
repetirían estudos universitarios na mesma titulación e universidade son 
62,64% e 54,44%, respectivamente, para titulados de primeira e outras 
opcións.

Táboa 78.  Repetición do itinerario académico segundo se a titulación cursada era ou 
non a elixida como primeira opción. Resultados para o total do SUG.

Repetición do itinerario académico
Si era a súa 

primeira opción
Non era a súa 

primeira opción
SUG

Non volvería cursar estudos 
universitarios

10,67% 12,40% 11,17%

Si volvería cursar estudos universitarios, 
pero non a súa titulación

17,47% 24,95% 19,26%

Si volvería cursar a súa titulación, pero 
non na mesma universidade

9,22% 8,21% 9,41%

Si volvería cursar a súa titulación, e 
faríao na mesma universidade

62,64% 54,44% 60,16%

Figura 76.  Repetición do itinerario académico segundo se a titulación cursada era ou non a 
elixida como primeira opción. Resultados para o total do SUG.
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O feito de non desenvolver funcións de nivel universitario inflúe de xeito 
claro na decisión de non volver cursar estudos universitarios, cun 16,93% 
fronte ao 6,68% daqueles que desenvolven funcións acordes co seu nivel 
de estudos.
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Ademais, dos titulados que non desenvolven funcións de nivel universitario, 
o 22,57% indican que se ben volverían á universidade, non o farían na 
mesma titulación. Esta porcentaxe redúcese ata o 16,06% naqueles que 
desenvolven tarefas de nivel universitario (Táboa 79 e Figura 77).

Táboa 79.  Repetición do itinerario académico segundo se desenvolve ou non funcións 
de nivel universitario18. Resultados para o total do SUG.

Repetición do itinerario académico
Si desenvolve 

funcións de nivel 
universitario

Non desenvolve 
funcións de nivel 

universitario
SUG

Non volvería cursar estudos universitarios 6,68% 16,93% 11,17%

Si volvería cursar estudos universitarios, 
pero non a súa titulación

16,06% 22,57% 19,26%

Si volvería cursar a súa titulación, pero 
non na mesma universidade

8,15% 7,97% 9,41%

Si volvería cursar a súa titulación, e faríao 
na mesma universidade

69,11% 52,53% 60,16%

18

Figura 77.  Repetición do itinerario académico segundo se desenvolve ou non funcións de nivel 
universitario. Resultados para o total do SUG.
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18 Estes resultados corresponden unicamente ás respostas dos enquisados que traballaban no momento de 
realizar a enquisa.
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Para rematar, na análise da relación da repetición do itinerario académico e o 
desenvolvemento de funcións específicas da titulación, aprécianse algunhas 
diferenzas que cómpre salientar: o 30,17% dos titulados que non desenvolven 
funcións específicas da titulación volvería cursar estudos universitarios, pero 
non a mesma titulación, fronte ao 12,83% dos que desenvolven funcións 
específicas da titulación (Táboa 80 e Figura 78).

Táboa 80.  Repetición do itinerario académico segundo se desenvolve ou non funcións 
específicas da titulación19. Resultados para o total do SUG.

Repetición do itinerario 
académico

Si desenvolve 
funcións específicas 

da titulación

Non desenvolve 
funcións específicas 

da titulación
SUG

Non volvería cursar estudos 
universitarios

6,47% 8,88% 11,17%

Si volvería cursar estudos 
universitarios, pero non a súa 
titulación

12,83% 30,17% 19,26%

Si volvería cursar a súa titulación, 
pero non na mesma universidade

8,36% 7,52% 9,41%

Si volvería cursar a súa titulación, 
e faríao na mesma universidade

72,34% 53,44% 60,16%

19

Figura 78.  Repetición do itinerario académico segundo se desenvolve ou non funcións específicas 
da titulación. Resultados para o total do SUG.
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19 Estes resultados corresponden unicamente ás respostas dos enquisados que traballaban no momento de 
realizar a enquisa e que desenvolvían funcións de nivel universitario no traballo.
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4. Comparativa dos resultados do EIL1112 cos obtidos en 
estudos anteriores para o total do SUG

Os distintos estudos da inserción laboral realizados pola ACSUG ao longo dos 
últimos anos (dende o EIL050620 ata o EIL1112) permiten analizar a evolución 
dos aspectos máis importantes do proceso de inserción laboral dos titulados, 
como son o tempo que lles leva atopar emprego, as porcentaxes dos que 
continúan os seus estudos, preparan oposicións ou traballan, a tipoloxía 
de contrato ou o salario medio mensual. No Anexo IV, pódese consultar 
a información relativa aos datos técnicos dos estudos de inserción laboral. 
Recompílanse a continuación as comparativas con estudos anteriores dos 
principais resultados do EIL1112 para o total do SUG.

4.1. Datos persoais e académicos

4.1.1. Datos persoais

Como se pode ver na Táboa 81 e na Figura 79, ao longo dos distintos estudos 
realizados a porcentaxe de mulleres tituladas é superior á dos homes. Así e 
todo, estas porcentaxes tenderon a igualarse nos últimos anos. No último 
curso houbo un descenso no número de mulleres tituladas do 4,10%, que 
foi o maior descenso dende o EIL0506.

20 Aínda que o primeiro estudo da inserción laboral da ACSUG do que se dispón é o EIL0103, optouse por 
restrinxir a comparativa aos estudos correspondentes a unha única promoción, isto é, do EIL0506 en diante.
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Táboa 81.  Sexo. Comparativa con estudos 
anteriores dos resultados para o 
total do SUG.

EIL Home Muller

EIL0506 33,10% 66,90%

EIL0607 33,21% 66,79%

EIL0708 32,77% 67,23%

EIL0809 35,17% 64,83%

EIL0910 33,95% 66,05%

EIL1011 34,90% 65,10%

EIL1112 39,00% 61,00%

Figura 79.  Sexo. Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

33,10% 33,21% 32,77% 35,17% 33,95% 34,90% 39,00%

66,90% 66,79% 67,23% 64,83% 66,05% 65,10% 61,00%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

EIL0506 EIL0607 EIL0708 EIL0809 EIL0910 EIL1011 EIL1112

Home Muller



117

4.  Comparativa dos resultados do EIL1112 cos obtidos en
 estudos anteriores para o total do SUG

Tanto para as nais como para os pais, o nivel de estudos máis frecuente 
en todos os EIL analizados é o de estudos primarios (Táboa 82, Figura 80, 
Táboa 83 e Figura 81). Agora ben, cómpre salientar que as porcentaxes 
de proxenitores con estudos universitarios aumentaron neste estudo con 
respecto aos rexistrados no EIL1011: nun 2,61% para as nais e nun 2,34% 
para os pais.

Táboa 82.  Nivel de estudos da nai.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL

Se
n 

es
tu

do
s

Pr
im

ar
io

s

B
ac

ha
re

la
to

/
 

Fo
rm

ac
ió

n 
Pr

of
es

io
na

l

U
ni

ve
rs

it
ar

io
s 

m
ed

io
s

U
ni

ve
rs

it
ar

io
s 

su
pe

ri
or

es

O
ut

ra
s 

re
sp

os
ta

s

EIL0506 3,50% 55,15% 22,71% 10,51% 8,13% -

EIL0607 2,97% 50,97% 26,16% 11,52% 8,38% -

EIL0708 2,23% 51,98% 25,25% 11,32% 9,23% -

EIL0809 3,96% 49,00% 26,69% 11,02% 8,85% 0,49%

EIL0910 3,01% 47,06% 27,67% 12,45% 9,26% 0,54%

EIL1011 3,88% 46,22% 27,92% 11,53% 9,95% 0,50%

EIL1112 4,00% 43,20% 28,34% 12,42% 11,67% 0,38%

Figura 80.  Nivel de estudos da nai.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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Táboa 83.  Nivel de estudos do pai.  
Comparativa con estudos anteriores  dos resultados para o total do SUG.
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EIL0506 3,31% 48,58% 27,08% 8,90% 12,13% -

EIL0607 2,72% 46,32% 28,90% 9,83% 12,24% -

EIL0708 1,97% 47,70% 28,79% 9,04% 12,50% -

EIL0809 3,53% 43,93% 30,16% 7,76% 13,27% 1,35%

EIL0910 2,72% 43,53% 30,21% 9,15% 12,87% 1,51%

EIL1011 3,55% 42,53% 31,34% 7,64% 13,40% 1,55%

EIL1112 3,09% 39,79% 32,71% 8,55% 14,82% 1,04%

Figura 81.  Nivel de estudos do pai.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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 estudos anteriores para o total do SUG

4.1.2. Formación universitaria

A maioría dos estudantes que acceden aos estudos universitarios fano 
na titulación que elixen como primeira opción. Na Táboa 84 e Figura 82 
amósase a distribución da porcentaxe de estudantes que cursan a súa 
primeira opción ao longo dos estudos de inserción laboral. A maior diferenza 
entre os distintos cursos é dun 4,09%, e rexístrase a porcentaxe máis alta no 
EIL0708 e a máis baixa no EIL0910. No EIL1112 experimentouse un lixeiro 
descenso con respecto ao curso anterior, pasando do 73,90% ao 73,33% 
no estudo actual.

Táboa 84.  Titulación cursada elixida como primeira opción. Comparativa  
con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL Si era a súa primeira opción Non era a súa primeira opción

EIL0506 73,68% 26,32%

EIL0607 74,58% 25,42%

EIL0708 77,21% 22,79%

EIL0809 73,21% 26,79%

EIL0910 73,12% 26,88%

EIL1011 73,90% 26,10%

EIL1112 73,33% 26,67%

Figura 82.  Titulación cursada elixida como primeira opción.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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No tocante á nota media do expediente, as porcentaxes de enquisados con 
notable e sobresaínte no EIL112 son as máis altas dos estudos considerados. 
A porcentaxe de aprobados diminuíu con respecto ao estudo anterior, 
pasando dun 52,48% a un 50,66%.

Táboa 85.  Nota media do expediente21. Comparativa con estudos 
anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL Aprobado Notable Sobresaínte

EIL0506 58,26% 39,22% 2,52%

EIL0607 60,94% 36,97% 2,09%

EIL0708 58,39% 39,25% 2,36%

EIL0809 61,60% 36,46% 1,95%

EIL0910 54,12% 43,64% 2,24%

EIL1011 52,48% 45,00% 2,52%

EIL1112 50,66% 46,46% 2,87%
21

Figura 83.  Nota media do expediente.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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21 Aínda que no cuestionario se distinguía entre sobresaínte e matrícula de honra, ambas as respostas 
consideráronse como sobresaínte para a obtención destes resultados, xa que a matrícula de honra é unha 
mención, non unha cualificación propiamente, sendo ademais o número de enquisados que deron esta 
resposta moi reducido.
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4.1.3. Prácticas e traballos durante a titulación

A porcentaxe de titulados que realizan prácticas durante a titulación vén 
diminuíndo dende o 77,75% do EIL0809 ata o 48,22% do presente estudo. 
A distribución das prácticas ten unha forma similar á dunha campá que 
alcanza o seu máximo no EIL0809 (77,75%) e o seu mínimo no estudo actual 
(48,22%), como se pode ver na Táboa 86 e na Figura 84.

Táboa 86.  Prácticas en empresas/institucións durante a titulación. 
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o 
total do SUG.

EIL Si realizou prácticas Non realizou prácticas

EIL0506 65,78% 34,22%

EIL0607 62,09% 37,91%

EIL0708 69,05% 30,95%

EIL0809 77,75% 22,25%

EIL0910 75,68% 24,32%

EIL1011 69,34% 30,66%

EIL1112 48,22% 51,78%

Figura 84.  Prácticas en empresas/institucións durante a titulación.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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A porcentaxe de titulados que compaxinan os estudos con algún traballo vénse 
mantendo arredor do 40% durante os últimos estudos, dende o EIL0506 ao 
EIL1112. Na maioría dos estudos o traballo foi esporádico ou a tempo parcial e 
case na metade dos casos relacionado coa titulación que se estuda. Con todo, 
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esta tendencia rómpese no EIL1112, no que maioritariamente o traballo non 
está relacionado coa titulación (61,37%). Os datos polo miúdo pódense ver na 
Táboa 87, na Figura 85, na Táboa 88 e na Figura 86.

Táboa 87.  Traballo durante a titulación e tipo de xornada do último traballo22. 
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL Non traballou
Si traballou, pero 
nalgún traballo 

esporádico

Si traballou, a 
tempo parcial

Si traballou, a 
tempo completo

EIL0506 63,92% 19,12% 10,56% 6,40%

EIL0607 62,46% 18,95% 12,37% 6,23%

EIL0708 60,09% 18,62% 13,50% 7,79%

EIL0809 57,66% 20,61% 13,26% 8,47%

EIL0910 62,07% 19,38% 11,61% 6,95%

EIL1011 59,31% 18,20% 13,59% 8,90%

EIL1112 60,97% - 25,06% 13,96%
22

Figura 85.  Traballo durante a titulación e tipo de xornada do último traballo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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22 Aínda que no cuestionario actual a opción de traballo esporádico non se atopa entre as respostas posibles 
para o tipo de xornada do último traballo durante a titulación, incluíuse na comparativa xa que foi unha 
resposta válida durante os estudos EIL0506 a EIL1011.
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Táboa 88.  Relación cos estudos do último traballo durante a titulación23. 
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL Si estaba relacionado Non estaba relacionado

EIL0506 46,43% 53,57%

EIL0607 53,12% 46,88%

EIL0708 54,26% 45,74%

EIL0809 55,59% 44,41%

EIL0910 51,29% 48,71%

EIL1011 43,60% 56,40%

EIL1112 38,63% 61,37%
23

Figura 86.  Relación cos estudos do último traballo durante a titulación3.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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4.2. Busca de emprego

4.2.1. Acceso ao emprego

A visión histórica dos datos relacionados coa busca de emprego dos 
titulados dos distintos anos académicos permite analizar o xeito no que os 
titulados intentaron acceder ao emprego ao longo dos últimos sete anos, e 
como respondeu o mercado laboral. Cómpre ter en conta que os períodos 
analizados coinciden coa entrada e coa evolución da recente crise económica.

23 Para os estudos EIL0506 a EIL1011, o dato amosado para “Si estaba relacionado” corresponde á suma das 
respostas “Algunha”, “Bastante” e “Moita” da pregunta P38 dos seus cuestionarios, e o dato amosado para 
“Non estaba relacionado” corresponde á suma das respostas “Ningunha” e “Pouca” da pregunta P38 dos 
seus cuestionarios.
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Segundo os resultados da Táboa 89 e da Figura 87, os titulados no SUG entre 
o 2008 e o 2011 intensificaron a busca de emprego: entre os titulados do 
2005-2006 un 31,49% manifestou que non buscara emprego, porcentaxe 
que pasou a ser dun 14,32% entre os do 2009-2010.

Esta maior intensidade púidose deber a unha maior dificultade para atopar 
un emprego, tal e como reflicten as porcentaxes de titulados que tiveron 
éxito na súa busca: un 52,01% dos titulados no 2006-2007 buscaron e 
atoparon emprego, mentres que tan só o fixeron un 44,49% dos titulados 
no ano académico 2010-2011.

Táboa 89.  Buscou emprego relacionado coa titulación e atopouno.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL Si buscou e atopouno
Si buscou, pero  
non o atopou

Non buscou

EIL0506 45,49% 23,02% 31,49%

EIL0607 52,01% 26,72% 21,27%

EIL0708 51,13% 31,08% 17,79%

EIL0809 47,56% 34,33% 18,12%

EIL0910 47,25% 38,43% 14,32%

EIL1011 44,49% 39,05% 16,46%

EIL1112 45,98% 35,03% 19,00%

Figura 87.  Buscou emprego relacionado coa titulación e atopouno.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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4.  Comparativa dos resultados do EIL1112 cos obtidos en
 estudos anteriores para o total do SUG

Outro factor que probablemente reflicte a dificultade que os titulados 
atopan nos últimos anos para a inserción no mercado laboral é o tempo 
medio que lles leva atopar emprego (Táboa 90 e Figura 88). Os titulados que 
atopan emprego en 6 meses ou menos cada vez teñen menos peso sobre o 
total: foron un 77,56% dos titulados no 2006-2007 e tan só un 38,83% dos 
titulados no SUG no 2011-2012.

Táboa 90.  Tempo (en meses) que lle levou atopar o primeiro emprego 
relacionado coa titulación24.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL
Menos de  

1 mes
Entre 1 e  
3 meses

Entre 3 e  
6 meses

Entre 6 e  
12 meses

12 meses 
ou máis

Tempo 
medio

EIL0506 1,68% 54,67% 15,90% 17,50% 10,24% 5,53

EIL0607 26,56% 34,81% 16,19% 14,50% 7,94% 4,79

EIL0708 23,15% 34,12% 15,60% 18,10% 9,03% 5,32

EIL0809 19,44% 30,54% 14,87% 20,99% 14,15% 6,68

EIL0910 21,89% 22,12% 14,89% 21,56% 19,53% 8,06

EIL1011 23,13% 19,42% 13,04% 20,53% 23,87% 8,48

EIL1112 14,72% 10,81% 13,30% 16,31% 44,85% 9,79
24

Figura 88.  Tempo (en meses) que lle levou atopar o primeiro emprego relacionado  
coa titulación.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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24 O tempo medio para o EIL1112 calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2011-2012

Vese claramente un incremento no tempo medio necesario para atopar 
emprego dos titulados dos distintos anos académicos (Figura 89). Apréciase 
un claro crecemento dende o 2006-2007 (4,79 meses) ata os actuais 9,79 
meses dos titulados no 2011-2012.

Figura 89.  Tempo medio (en meses) que lle levou atopar o primeiro emprego relacionado  
coa titulación25.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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4.2.2. Vías de busca de emprego

O patrón de busca de emprego dos titulados do SUG ao longo dos estudos 
realizados é moi constante (Táboa 91). Os titulados do SUG sinalan, 
independentemente do ano de obtención do título, as mesmas tres vías 
como as máis utilizadas no seu proceso de busca de emprego, e ademais, 
sempre na mesma orde: Internet, candidatura espontánea e a través de 
contactos persoais, familiares ou amizades.

Os titulados de todos os cursos académicos coinciden tamén nas vías de 
busca de emprego menos utilizadas: Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) e outras. Poñer anuncios e consultorías aparecen como 
terceira vía menos utilizada en distintos anos, pero sempre con puntuacións 
moi similares, mesmo empatadas. 

25 O tempo medio para o EIL1112 calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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4.  Comparativa dos resultados do EIL1112 cos obtidos en
 estudos anteriores para o total do SUG

Táboa 91.  Vías de busca de emprego máis e menos utilizadas26.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL Vías máis utilizadas Vías menos utilizadas

EIL0506

Internet (3,52)
Candidatura espontánea (3,41)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (2,54)

Poñer anuncios (1,24)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (1,19)
Outras (1,01)

EIL0607

Internet (3,49)
Candidatura espontánea (3,32)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (2,50)

Poñer anuncios (1,25)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (1,22)
Outras (1,04)

EIL0708

Internet (3,83)
Candidatura espontánea (3,59)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,00)

Poñer anuncios (1,40)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (1,32)
Outras (1,06)

EIL0809

Internet (3,71)
Candidatura espontánea (3,61)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,00)

Consultorías (1,45)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (1,32)
Outras (1,07)

EIL0910

Internet (3,91)
Candidatura espontánea (3,78)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,10)

Consultorías (1,50)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (1,29)
Outras (1,08)

EIL1011

Internet (4,05)
Candidatura espontánea (3,93)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,08)

Consultorías (1,53)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (1,28)
Outras (1,07)

EIL1112

Internet (4,06)
Candidatura espontánea (3,81)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,16)

Consultorías (1,65)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (1,44)
Outras (1,16)

26

A porcentaxe de empregos propiciados por cada unha das vías de busca de 
emprego analizadas ao longo dos distintos estudos, permite detectar que 
as vías de busca de emprego máis e menos efectivas son unha constante 
no tempo, independentes do ano académico e da situación do mercado 
laboral (Táboa 92). Os titulados no SUG dos distintos anos académicos, 
dende o 2005-2006 ata o 2011-2012, manifestan que conseguiron o seu 
primeiro emprego relacionado coa súa titulación maioritariamente a través 
de contactos persoais, familiares ou amizades, por candidatura espontánea 
ou por Internet.

26 Para os estudos EIL0506 a EIL1011, tomouse como dato para “Servizos de Apoio ao Emprendemento e 
ao Emprego (SAEE)” o correspondente á resposta “Oficina de Servizos Integrados para a Xuventude (OSIX)” 
da pregunta P43 para os cuestionarios do EIL0506 ao EIL0708 e da pregunta P42 para os cuestionarios do 
EIL0809 ao EIL1011.
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Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2011-2012

Por outra banda, as vías menos efectivas en canto a empregos propiciados 
son tamén unha constante: consultorías, poñer anuncios e Servizos de Apoio 
ao Emprendemento e ao Emprego (SAEE).

Táboa 92.  Vías propiciatorias do primeiro emprego relacionado coa titulación  
máis e menos efectivas27.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL Vías máis efectivas Vías menos efectivas

EIL0506

A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (19,72%)
Candidatura espontánea (18,83%)
Internet (14,38%)

Consultorías (0,33%)
Poñer anuncios (0,19%)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (0,07%)

EIL0607

Internet (16,97%)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (16,95%)
Candidatura espontánea (16,73%)

Poñer anuncios (0,33%)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (0,22%)
Consultorías (0,12%)

EIL0708

A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (21,60%)
Internet (19,13%)
Candidatura espontánea (14,59%)

Poñer anuncios (0,10%)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (0,04%)
Consultorías (0,00%)

EIL0809

A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (22,75%)
Candidatura espontánea (15,58%)
Internet (13,27%)

Poñer anuncios (0,24%)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (0,14%)
Consultorías (0,13%)

EIL0910

A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (21,61%)
Candidatura espontánea (19,98%)
Internet (11,52%)

Consultorías (0,26%)
Poñer anuncios (0,23%)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (0,07%)

EIL1011

A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (20,22%)
Candidatura espontánea (18,65%)
Internet (14,69%)

Poñer anuncios (0,29%)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (0,13%)
Consultorías (0,07%)

EIL1112

A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (19,14%)
Candidatura espontánea (17,23%)
Internet (14,61%)

Poñer anuncios (0,78%)
Consultorías (0,15%)
Servizos de Apoio ao Emprendemento 
e ao Emprego (SAEE) (0,08%)

27

27 Para os estudos EIL0506 a EIL1011, tomouse como dato para “Servizos de Apoio ao Emprendemento e 
ao Emprego (SAEE)” o correspondente á resposta “Oficina de Servizos Integrados para a Xuventude (OSIX)” 
da pregunta P57 para os cuestionarios do EIL0506 ao EIL0708 e da pregunta P56 para os cuestionarios do 
EIL0809 ao EIL1011.
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4.  Comparativa dos resultados do EIL1112 cos obtidos en
 estudos anteriores para o total do SUG

4.3. Situación actual

Tal e como se amosa na Táboa 93 e na Figura 90, a evolución global da 
porcentaxe de alumnos titulados no SUG que non están a estudar no 
momento da enquisa continúa á alza, e aumentou case un 10% dende o 
EIL0506 ao EIL1112. Dende o ano pasado, o aumento de enquisados que 
non estudan é menor do 1%.

Táboa 93.  Estuda.  
Comparativa con estudos anteriores dos 
resultados para o total do SUG.

EIL Si estuda Non estuda

EIL0506 32,24% 67,76%

EIL0607 33,73% 66,27%

EIL0708 28,34% 71,66%

EIL0809 20,33% 79,67%

EIL0910 22,11% 77,89%

EIL1011 24,11% 75,89%

EIL1112 23,38% 76,62%

Figura 90.  Estuda.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2011-2012

Estudando a distribución por sexos, existe unha maior cantidade de homes 
(25,33%) ca de mulleres (22,50%) que estudan no momento actual, 
manténdose as diferenzas que xa existían nas enquisas previas, especialmente 
a partir do EIL0809, que foi o estudo que atopou maiores diferenzas neste 
ámbito (Táboa 94 e Figura 91).

Táboa 94.  Estuda segundo o sexo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL Si estuda homes Si estuda mulleres Si estuda

EIL0506 32,64% 32,24% 32,24%

EIL0607 32,64% 33,09% 33,73%

EIL0708 27,97% 28,52% 28,34%

EIL0809 24,05% 18,46% 20,33%

EIL0910 23,66% 21,25% 22,11%

EIL1011 26,06% 23,93% 24,11%

EIL1112 25,33% 22,50% 23,38%

Figura 91.  Estuda segundo o sexo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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4.  Comparativa dos resultados do EIL1112 cos obtidos en
 estudos anteriores para o total do SUG

A preparación de oposicións, que se recolle na Táboa 95 e na Figura 92, está a 
aumentar nas últimas enquisas logo do claro descenso que se produciu entre 
o EIL0809 (24,72%) e o EIL0910 (13,36%). Neste último ano produciuse un 
aumento maior do 5% do total do SUG para a preparación de oposicións.

Táboa 95.  Prepara oposicións.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL Si prepara oposicións Non prepara oposicións

EIL0506 25,82% 74,18%

EIL0607 29,50% 70,50%

EIL0708 26,02% 73,98%

EIL0809 24,72% 75,28%

EIL0910 13,36% 86,64%

EIL1011 14,11% 85,89%

EIL1112 19,59% 80,41%

Figura 92.  Prepara oposicións.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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Estudo da inserción laboral dos titulados no SUG 2011-2012

O reparto por sexos (Táboa 96 e Figura 93) amosa unha maior proporción de 
mulleres que preparan oposicións (5,46% máis de mulleres con respecto ao 
EIL1011). Isto fai que se supere nun 2% as diferenzas entre homes e mulleres 
atopadas na enquisa anterior (EIL1011), co que os resultados se asemellan 
máis aos de anos anteriores (EIL0809).

Táboa 96.  Prepara oposicións segundo o sexo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL
Si prepara oposicións 

homes
Si prepara oposicións 

mulleres
Si prepara oposicións

EIL0506 20,75% 27,10% 25,82%

EIL0607 27,75% 30,68% 29,50%

EIL0708 18,82% 28,36% 26,02%

EIL0809 22,19% 26,69% 24,72%

EIL0910 10,36% 14,84% 13,36%

EIL1011 11,94% 14,93% 14,11%

EIL1112 15,57% 21,03% 19,59%

Figura 93.  Prepara oposicións segundo o sexo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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4.  Comparativa dos resultados do EIL1112 cos obtidos en
 estudos anteriores para o total do SUG

A distribución de enquisados que se atopan traballando no momento actual 
mantense en ascenso progresivo tras a caída que sufrira entre o EIL0607 e 
o EIL0910. Esta tendencia parece indicar unha clara recuperación a niveis 
anteriores á crise (Táboa 97 e Figura 94). 

Táboa 97.  Traballa.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL Si traballa Non traballa

EIL0506 71,07% 28,93%

EIL0607 66,11% 33,89%

EIL0708 61,93% 38,07%

EIL0809 59,29% 40,71%

EIL0910 58,32% 41,68%

EIL1011 63,33% 36,67%

EIL1112 67,53% 32,47%

Figura 94.  Traballa.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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As diferenzas por sexo permaneceron estables durante os últimos anos, e 
son entre un 2% e un 3% máis homes ca mulleres os que traballan no 
momento da enquisa (Táboa 98 e Figura 95).

Táboa 98.  Traballa segundo o sexo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL Si traballa homes Si traballa mulleres Si traballa

EIL0506 73,25% 70,66% 71,07%

EIL0607 67,61% 65,79% 66,11%

EIL0708 63,78% 60,34% 61,93%

EIL0809 59,46% 59,43% 59,29%

EIL0910 60,70% 57,42% 58,32%

EIL1011 64,77% 62,46% 63,33%

EIL1112 68,94% 66,71% 67,53%

Figura 95.  Traballa segundo o sexo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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 estudos anteriores para o total do SUG

4.4. Emprego actual28

Nesta sección analízase a evolución das características do emprego dos 
titulados do SUG durante os últimos estudos de inserción laboral. É dicir, 
compáranse as características do emprego dos titulados do SUG dende o 
curso 2005-2006 ata o 2010-2011, amais das do curso 2011-2012 obxecto 
do presente estudo.

4.4.1. Lugar de traballo e antigüidade no posto

A Táboa 99 e a Figura 96 amosan a evolución dos lugares de traballo dos 
titulados segundo os diferentes estudos de inserción laboral. Como se pode 
observar, á parte das lóxicas oscilacións aleatorias, as series de porcentaxes 
gardan bastante similitude nos diferentes estudos, coa clara excepción 
das porcentaxes de titulados que no momento da realización da enquisa 
traballaban no resto do mundo (incluído o resto da Unión Europea): 
obsérvese o progresivo aumento das columnas da parte inferior da Figura 
96. Á marxe da súa pequena magnitude, estas porcentaxes experimentan 
un sensible incremento dende o EIL0809, e pasan do 1,25% ao 3,29% do 
presente estudo, logo de subir ata o 3,93% no EIL1011.

O resto dos lugares de traballo parecen manterse bastante estables, e 
destaca en todos os estudos a provincia da Coruña como lugar de traballo 
maioritario dos titulados do SUG, que duplica a porcentaxe de Pontevedra 
como segundo lugar de traballo.

Táboa 99.  Lugar do traballo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Resto de 
España

Resto do 
mundo

EIL0506 41,18% 8,72% 8,88% 26,67% 14,02% 0,52%

EIL0607 44,07% 8,99% 8,49% 24,46% 13,24% 0,77%

EIL0708 43,65% 8,70% 9,11% 24,40% 13,66% 0,47%

EIL0809 40,16% 11,05% 8,16% 24,69% 14,69% 1,25%

EIL0910 40,59% 9,69% 8,68% 23,60% 13,87% 3,57%

EIL1011 41,47% 8,77% 8,00% 24,28% 13,55% 3,93%

EIL1112 42,15% 8,88% 6,67% 24,38% 14,64% 3,29%

28 Os resultados contidos neste apartado para o EIL1112 corresponden unicamente ás respostas dos 
enquisados que traballaban no momento de realizar a enquisa. Para os estudos EIL0506-EIL1011 estas 
preguntas só eran respondidas polos enquisados que estaban traballando.
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Figura 96.  Lugar do traballo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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Con respecto á antigüidade no traballo, a Táboa 100 e a Figura 97 amosan a 
evolución dos resultados nos diferentes estudos de inserción laboral. Como 
se pode observar: 

•	 As porcentaxes de titulados traballando menos de 6 meses mantéñense 
bastante estables, se cadra por mor do remate recente da carreira por 
parte dos titulados enquisados en cada estudo.

•	 Nos intervalos de antigüidade entre 6 meses e 18 meses obsérvase 
unha sensible redución das porcentaxes no momento do EIL0708 (do 
27,27% ao 20,35% no intervalo entre 6 e 12 meses, e do 17,34% ao 
12,38% no intervalo entre 12 e 18 meses), coincidindo co comezo da 
crise económica. Despois esas porcentaxes mantéñense máis ou menos 
estables, aínda que no presente estudo alcanzan os seus mínimos.

•	 O intervalo de antigüidade entre 18 meses e 24 meses presenta un 
perfil inicial parecido aos anteriores, aínda que a redución inicial 
prodúcese no EIL0809 (do 19,73% ata o 15,67%). Despois as 
porcentaxes seguen decrecendo claramente ata chegar ao 11,60% 
do presente estudo.

•	 O intervalo de antigüidade de 24 meses ou máis segue claramente 
unha evolución oposta aos intervalos anteriores, pois presenta unha 
clara tendencia crecente, co máximo no presente estudo: dende o 
5,84% de titulados con 24 meses ou máis de antigüidade pásase no 
presente estudo ao 31,54%.
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Táboa 100.  Tempo (en meses) que leva no traballo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL
Menos de  
6 meses

Entre 6 e  
12 meses

Entre 12 e  
18 meses

Entre 18 e  
24 meses

24 meses  
ou máis

EIL0506 28,92% 26,39% 16,12% 22,73% 5,84%

EIL0607 23,34% 27,27% 17,34% 19,63% 12,42%

EIL0708 27,69% 20,35% 12,38% 19,73% 19,84%

EIL0809 32,04% 17,55% 14,94% 15,67% 19,79%

EIL0910 30,70% 16,12% 14,79% 15,30% 23,09%

EIL1011 26,92% 17,41% 16,82% 12,79% 26,06%

EIL1112 26,90% 15,72% 14,25% 11,60% 31,54%

Figura 97.  Tempo (en meses) que leva no traballo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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4.4.2. Modalidade de contratación e tipo de xornada

A Táboa 101 e a Figura 98 amosan a evolución da modalidade de contratación 
dende o EIL0506 ata o presente estudo EIL1112. As principais conclusións ao 
respecto son as seguintes:

•	 Dende o EIL0506 obsérvase unha tendencia crecente na porcentaxe 
de titulados por conta propia, que pasa do 6,85% do devandito 
estudo ao 13,98% do presente.

•	 As porcentaxes de indefinidos e eventuais están bastante estabilizadas 
dende o EIL0506, aínda que se pode observar unha lixeira diminución 
da porcentaxe de indefinidos e un incremento da dos eventuais nos 
anos iniciais da crise económica (EIL0708 ata EIL0910).
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•	 No presente estudo e no anterior EIL1011 obsérvase un lixeiro 
incremento das porcentaxes de titulados en prácticas (10,60% e 
11,72% fronte ao 9,40% do EIL0910) e de bolseiros (5,10% e 5,22% 
fronte ao 3,54% e 4,24% dos EIL0910 e EIL0809).

•	 Para rematar, destaca a importante redución no presente estudo da 
porcentaxe de titulados sen contrato, que pasa do 4,14% do estudo 
anterior ao 1,15%.

Táboa 101.  Modalidade de contratación e tipo de contrato por conta allea29. 
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL
Conta 
propia

Indefinido Eventual
En 

prácticas
Bolsa

Sen 
contrato

Outros

EIL0506 6,85% 37,10% 36,45% 9,65% 2,22% 2,54% 5,18%

EIL0607 8,75% 33,91% 30,72% 8,91% 2,34% 3,43% 11,94%

EIL0708 8,49% 32,62% 38,45% 5,78% 4,79% 2,29% 7,58%

EIL0809 11,13% 30,98% 38,72% 9,41% 4,24% 4,98% 0,53%

EIL0910 10,19% 32,75% 39,08% 9,40% 3,54% 4,52% 0,52%

EIL1011 12,22% 32,59% 33,75% 11,72% 5,22% 4,14% 0,37%

EIL1112 13,98% 33,94% 35,23% 10,60% 5,10% 1,15% -
29

Figura 98.  Modalidade de contratación e tipo de contrato por conta allea.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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29 Aínda que no cuestionario actual a opción de ‘Outros’ non se atopa entre as respostas posibles para o tipo 
de contrato por conta allea, incluíuse na comparativa, xa que foi unha resposta válida durante os estudos 
EIL0506 a EIL1011.
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En relación co tipo de xornada, a Táboa 102 e a Figura 99 amosan a súa 
evolución nos diferentes estudos de inserción laboral. En ambas as dúas pódese 
ver o importante incremento das porcentaxes de titulados que traballaban 
a tempo parcial no momento da realización das diferentes enquisas: dende 
o 17,53% no EIL0607 ata o 28,69% no presente estudo. Loxicamente, ese 
incremento vai acompañado da correspondente diminución das porcentaxes 
en tempo completo. 

Táboa 102  Tipo de xornada.  
Comparativa con estudos anteriores dos 
resultados para o total do SUG.

EIL A tempo parcial A tempo completo

EIL0506 17,53% 82,47%

EIL0607 20,64% 79,36%

EIL0708 21,64% 78,36%

EIL0809 26,18% 73,82%

EIL0910 29,31% 70,69%

EIL1011 29,35% 70,65%

EIL1112 28,69% 71,31%

Figura 99.  Tipo de xornada.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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A Táboa 103 e a Figura 100 recollen a evolución do tipo de xornada por sexos 
nos diferentes estudos de inserción laboral. Na devandita figura pódese ver 
claramente:
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•	 Por unha parte, a tendencia crecente das porcentaxes de mulleres a 
tempo parcial dende o EIL0506 (dende o 18,39% ata o 32,25% deste 
estudo).

•	 Por outra, a maior porcentaxe de mulleres ca de homes en todos os 
estudos, cunha diferenza que vai medrando progresivamente dende o 
EIL0809, despois de que ese estudo producira as cifras máis igualitarias 
entre sexos.

•	 Pola súa banda, os homes experimentaron un aumento das 
porcentaxes de tempo parcial no EIL0809 ata o 25,06%, pero despois 
estabilizáronse e mesmo diminuíron lixeiramente.

Táboa 103.  Tipo de xornada segundo o sexo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL A tempo parcial homes A tempo parcial mulleres A tempo parcial

EIL0506 16,63% 18,39% 17,53%

EIL0607 15,50% 21,90% 20,64%

EIL0708 16,92% 23,15% 21,64%

EIL0809 25,06% 26,70% 26,18%

EIL0910 24,03% 32,06% 29,31%

EIL1011 22,50% 31,53% 29,35%

EIL1112 23,06% 32,25% 28,69%

Figura 100.  Tipo de xornada segundo o sexo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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4.4.3. Salario

A Táboa 104 e a Figura 101 amosan a evolución do nivel salarial dos titulados 
do SUG dende o EIL0506 ata o presente estudo. Téñase en conta que os 
salarios analizados son os manifestados polos titulados na enquisa e que 
polo tanto non se contrastaron cos correspondentes contratos. No tocante a 
eles, caben os seguintes comentarios:

•	 O feito máis relevante é a evolución decrecente dos salarios. Isto 
reflíctese na Figura 101 na progresiva redución da porcentaxe de 
salarios por riba de 1.000 €  (metade inferior da figura) e no conseguinte 
incremento da porcentaxe de salarios inferiores a 1.000 € (metade 
superior da figura). Estes últimos, por exemplo, pasan do 36,91% 
obtido no EIL0506 ata máis da metade dos titulados (54,65%) no 
presente estudo. 

•	 Esta variación de salarios concéntrase sobre todo:

– Respecto aos salarios baixos, no aumento de case 10 puntos na 
porcentaxe de salarios por baixo dos 500 € do 5,41% obtido 
no EIL0506 pásase ao 15,42% no presente estudo, e mais no 
crecemento tamén importante no intervalo de 500 € a 1.000 € do 
31,10% no EIL0506 ata o 37,92% no presente estudo.

– Pola parte alta dos salarios, o feito máis relevante é a sensible 
diminución da porcentaxe de salarios entre 1.000 € e 1.500 €, que 
pasa dun 41,21% no EIL0506 ao 28,74% no presente estudo. 
Ademais, a porcentaxe de salarios entre 1.500 € e 2.000 € diminúe 
do 18,25% no EIL0506 ata o 12,61% no presente estudo.

En contraste co anterior, mantense estable a porcentaxe de salarios por riba 
dos 2.000 €, que en boa parte se corresponde co traballo no estranxeiro.
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Táboa 104.  Salario neto mensual (en euros)30.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL
Sen 

salario
Menos de 

500 €

Entre  
500 € e 
1.000 €

Entre 
1.000 € e 
1.500 €

Entre 
1.500 € e 
2.000 €

2.000 € 
ou máis

Salario 
medio 

deflactado

EIL0506 - 5,81% 31,10% 41,21% 18,25% 3,64% 1.266,40 €
EIL0607 - 5,62% 31,87% 40,63% 17,73% 4,14% 1.270,97 €
EIL0708 - 5,19% 32,19% 40,25% 18,25% 4,12% 1.258,99 €
EIL0809 - 8,26% 34,13% 38,67% 14,68% 4,27% 1.158,76 €
EIL0910 - 12,16% 36,06% 36,25% 12,05% 3,49% 1.059,04 €
EIL1011 - 11,62% 38,91% 32,57% 12,76% 4,15% 1.057,11 €
EIL1112 1,31% 15,42% 37,92% 28,74% 12,61% 4,00% 1.037,08 €

30

Figura 101.  Salario neto mensual (en euros).  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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En termos de salario medio na Figura 102, o feito máis relevante é a baixada 
de 200 € por termo medio durante os primeiros dous anos da crise económica 
(dende 1.258,99 € no EIL0708 ata 1.059.04 € no EIL0910), nivel que parece 
seguir sufrindo lixeiras correccións nos últimos tres estudos ata chegar a 
1.037,08 € no presente estudo.

30 O salario medio deflactado calculouse aplicando a variación do índice de prezos de consumo (IPC). Fonte: 
Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Figura 102.  Salario neto mensual medio (en euros)31.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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Por sexos nas Táboa 105 e Figura 103, o salario medio dos homes sitúase 
todos os anos por riba do salario medio das mulleres, e a diferenza media é 
case sempre superior aos 100 € por cada 1.000 € de salario medio. Agora 
ben, como se pode observar moi ben na Figura 103, a evolución desta 
diferenza caracterízase por tres períodos distintos:

•	 Os dous anos previos ao comezo da crise económica (EIL0506 
e EIL0607), nos que a diferenza case se duplica dun ano a outro, 
pasando de 114,84 € a 204,20€.

•	 Os primeiros anos da crise (EIL0708 a EIL0910), nos que a diferenza 
parece estabilizarse en arredor de 110 €.

•	 Os últimos dous anos, nos que a diferenza salarial entre homes e 
mulleres parece querer volver a despuntar: 129,49 € no EIL1011 e 
172,27 € no presente estudo.

31 O salario medio deflactado calculouse aplicando a variación do índice de prezos de consumo (IPC). Fonte: 
Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Táboa 105.  Salario neto mensual medio (en euros) segundo o sexo32. 
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total  
do SUG.

EIL
Salario medio 

homes deflactado
Salario medio 

mulleres deflactado
Diferenza  

home-muller
Salario medio 

deflactado

EIL0506 1.336,56 € 1.221,72 € 114,84 € 1.266,40 €
EIL0607 1.426,32 € 1.222,12 € 204,20 € 1.270,97 €
EIL0708 1.323,59 € 1.215,21 € 108,38 € 1.258,99 €
EIL0809 1.216,12 € 1.125,04 € 91,08 € 1.158,76 €
EIL0910 1.132,31 € 1.018,61 € 113,70 € 1.059,04 €
EIL1011 1.135,89 € 1.006,41 € 129,49 € 1.057,11 €
EIL1112 1.147,71 € 975,44 € 172,27 € 1.037,08 €

32

Figura 103.  Salario neto mensual medio (en euros) segundo o sexo.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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4.4.4. Competencias requiridas no traballo actual

Na comparativa cos estudos anteriores na Táboa 106, hai que salientar que 
as competencias máis valoradas polos titulados para o desempeño do seu 
posto de traballo foron dende o EIL0506 ata o actual EIL1112 a capacidade 
para a aprendizaxe, a motivación e a capacidade para resolver problemas (se 
ben apareceron en distinta orde nos diversos estudos). A puntuación mínima 
das tres competencias máis valoradas foi de 4,42 (motivación, no EIL1112) 

32 O salario medio deflactado calculouse aplicando a variación do índice de prezos de consumo (IPC). Fonte: 
Instituto Nacional de Estadística (INE).
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e a máxima foi de 4,64 (capacidade para a aprendizaxe, no EIL1011). A 
diferenza máxima atopada entre as puntuacións das tres competencias máis 
valoradas en todos os estudos foi de 8 centésimas (EIL0506 e EIL0607), 
mentres que a mínima reduciuse a 2 centésimas no EIL1011.

Unha análise semellante pode realizarse para as competencias menos 
valoradas, se ben neste caso cómpre ter en conta que no estudo EIL1112 a 
listaxe de competencias foi reducida con respecto aos estudos anteriores. No 
grupo das competencias que foron valoradas ao longo de todas as edicións, 
a capacidade de liderado e os coñecementos de idiomas figuran sempre 
entre as tres menos valoradas, con puntuacións sempre inferiores a catro 
puntos nunha escala de un a cinco.

Táboa 106.  Competencias para o desempeño do traballo máis e menos útiles33. 
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total  
do SUG.

EIL Competencias máis útiles Competencias menos útiles

EIL0506
Motivación (4,50)
Capacidade para a aprendizaxe (4,48)
Capacidade para resolver problemas (4,45)

Creatividade (3,70)
Capacidade de liderado (3,44)
Coñecementos de idiomas (3,26)

EIL0607
Capacidade para a aprendizaxe (4,53)
Motivación (4,51)
Capacidade para resolver problemas (4,45)

Creatividade (3,72)
Capacidade de liderado (3,42)
Coñecementos de idiomas (3,29)

EIL0708
Capacidade para a aprendizaxe (4,55)
Motivación (4,51)
Capacidade para resolver problemas (4,47)

Creatividade (3,78)
Capacidade de liderado (3,60)
Coñecementos de idiomas (3,39)

EIL0809
Capacidade para a aprendizaxe (4,49)
Motivación (4,45)
Capacidade para resolver problemas (4,44)

Cultura xeral (3,73)
Capacidade de liderado (3,52)
Coñecementos de idiomas (3,31)

EIL0910
Capacidade para a aprendizaxe (4,59)
Motivación (4,57)
Capacidade para resolver problemas (4,56)

Cultura xeral (3,81)
Capacidade de liderado (3,58)
Coñecementos de idiomas (3,46)

EIL1011
Capacidade para a aprendizaxe (4,64)
Motivación (4,64)
Capacidade para resolver problemas (4,62)

Cultura xeral (3,83)
Capacidade de liderado (3,62)
Coñecementos de idiomas (3,43)

EIL1112
Capacidade para a aprendizaxe (4,45)
Capacidade para resolver problemas (4,44)
Motivación (4,42)

Creatividade (3,51)
Capacidade de liderado (3,39)
Coñecementos de idiomas (3,09)

33

33 Aínda que a competencia cultura xeral non se recolle no cuestionario actual, incluíuse na comparativa xa 
que foi unha das competencias consideradas, e das menos útiles, nos estudos EIL0506 a EIL1011.
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4.5. Satisfacción co itinerario académico

Analizando ao longo dos distintos estudos dos titulados do SUG dende o 
EIL0506 ata o EIL1112, a porcentaxe de titulados que non volvería cursar 
estudos universitarios acada neste estudo (a excepción dos resultados do 
EIL0708) a súa cota máis baixa da serie, cun 11,17%, e confirma unha tendencia 
decrecente dende o EIL0809, edición na que se obtivo a porcentaxe máis alta, 
cun 15,02% de titulados que indicaban que non volverían cursar estudos 
universitarios. Pola contra, os que volverían cursar estudos universitarios mais 
non repetirían a mesma titulación son un 19,26%, un dos valores máis altos 
da serie, como se desprende da Táboa 107 e da Figura 104.

Táboa 107.  Repetición do itinerario académico.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.

EIL
Non volvería 

cursar estudos 
universitarios

Si volvería 
cursar estudos 

universitarios, pero 
non a súa titulación

Si volvería cursar 
a súa titulación, 

pero non na mesma 
universidade

Si volvería cursar 
a súa titulación, e 
faríao na mesma 

universidade

EIL0506 13,97% 16,59% 8,45% 60,98%

EIL0607 11,50% 16,80% 7,36% 64,34%

EIL0708 9,33% 16,72% 9,56% 64,38%

EIL0809 15,02% 19,43% 8,28% 57,26%

EIL0910 12,24% 17,63% 8,77% 61,36%

EIL1011 13,04% 19,27% 9,32% 58,37%

EIL1112 11,17% 19,26% 9,41% 60,16%

Figura 104.  Repetición do itinerario académico.  
Comparativa con estudos anteriores dos resultados para o total do SUG.
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5. Resultados do EIL1112 por rama de coñecemento

Nesta sección recompílanse as táboas de resultados do EIL1112 desagregados 
por rama de coñecemento. No Anexo III pódense consultar as titulacións que 
corresponden a cada unha das ramas de coñecemento consideradas.

5.1. Datos persoais e académicos

5.1.1. Datos persoais

Os resultados da distribución dos titulados por sexo e rama de coñecemento 
pódense ver na Táboa 108. Nas ramas de Artes e Humanidades II, Ciencias 
da Saúde e Ciencias Sociais e Xurídicas III, a porcentaxe de mulleres supera 
o 75%, mantendo o mesmo comportamento ca no EIL1011. A rama que 
presenta unha menor porcentaxe de mulleres é Enxeñaría e Arquitectura, 
cun 33,63%, porcentaxe que segue a descender respecto aos estudos de 
inserción laboral anteriores.

Táboa 108.  Sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Home Muller

Ciencias da Saúde 23,14% 76,86%

Ciencias 38,70% 61,30%

Enxeñaría e Arquitectura 66,37% 33,63%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 39,32% 60,68%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 35,37% 64,63%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 24,45% 75,55%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 29,15% 70,85%

Artes e Humanidades I 38,46% 61,54%

Artes e Humanidades II 19,81% 80,19%

SUG 39,00% 61,00%

Os niveis de estudos dos pais analizáronse tamén por ramas de coñecemento, 
xa que as condicións educativas familiares poden constituír un factor de 
importancia na elección da traxectoria académica dos estudantes. Os 
resultados amósanse na Táboa 109 para a nai e na Táboa 110 para o pai. 
Analizándoos polo miúdo pódese observar que as maiores porcentaxes de 
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estudos universitarios para as nais se atopan por esta orde en Ciencias da 
Saúde (32,47%), Ciencias Sociais e Xurídicas IV (26,62%), Ciencias (25,93%) 
e Enxeñaría e Arquitectura (25,33%), e en todas elas a porcentaxe sitúase por 
riba dun 25%. Cómpre salientar que neste estudo Enxeñaría e Arquitectura 
aparece como unha das ramas con maior porcentaxe de nais con estudos 
universitarios. No tocante ao pai, as maiores porcentaxes están en Ciencias 
Sociais e Xurídicas II (29,53%), Ciencias da Saúde (27,57%) e Ciencias 
(25,31%). En canto ás ramas de coñecemento con menor porcentaxe, hai 
coincidencia nas ramas para as nais e pais: Ciencias Sociais e Xurídicas I e 
Ciencias Sociais e Xurídicas III.

Táboa 109.  Nivel de estudos da nai.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Se
n 

es
tu

do
s

Pr
im

ar
io

s

B
ac

ha
re

la
to

/
 

Fo
rm

ac
ió

n 
Pr

of
es

io
na

l

U
ni

ve
rs

it
ar

io
s 

m
ed

io
s

U
ni

ve
rs

it
ar

io
s 

su
pe

ri
or

es

O
ut

ra
s 

re
sp

os
ta

s

Ciencias da Saúde 3,24% 37,71% 26,32% 14,80% 17,67% 0,25%

Ciencias 2,11% 36,97% 34,34% 12,46% 13,47% 0,65%

Enxeñaría e Arquitectura 4,21% 43,11% 26,56% 15,33% 9,99% 0,80%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 6,22% 44,91% 29,46% 8,69% 10,47% 0,25%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 4,48% 49,04% 25,43% 10,48% 10,57% 0,00%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 3,63% 46,33% 29,07% 10,96% 9,91% 0,11%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 2,95% 39,22% 30,71% 11,56% 15,06% 0,49%

Artes e Humanidades I 2,19% 42,30% 32,08% 12,61% 10,44% 0,39%

Artes e Humanidades II 4,13% 42,03% 29,28% 12,42% 11,67% 0,47%

SUG 4,00% 43,20% 28,34% 12,42% 11,67% 0,38%
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Táboa 110.  Nivel de estudos do pai.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
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Ciencias da Saúde 2,44% 34,54% 34,13% 9,02% 18,55% 1,32%

Ciencias 2,65% 34,68% 34,98% 7,46% 17,84% 2,38%

Enxeñaría e Arquitectura 3,30% 37,66% 34,17% 10,36% 13,41% 1,09%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 3,74% 43,79% 31,53% 6,68% 13,24% 1,01%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 2,81% 40,88% 26,78% 7,60% 21,93% 0,00%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 3,47% 44,66% 32,24% 8,36% 10,54% 0,73%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 2,79% 36,93% 34,51% 9,10% 15,73% 0,95%

Artes e Humanidades I 2,02% 38,08% 34,30% 8,98% 15,13% 1,49%

Artes e Humanidades II 2,41% 42,58% 32,62% 6,77% 14,34% 1,27%

SUG 3,09% 39,79% 32,71% 8,55% 14,82% 1,04%

5.1.2. Formación universitaria

Como xa se ten comentado noutras ocasións, a alta porcentaxe de titulados 
que acceden á titulación escollida como primeira opción pode repercutir 
positivamente na súa satisfacción cos estudos realizados. As ramas de 
coñecemento que presentan unha porcentaxe por riba do 75% son Enxeñaría 
e Arquitectura, Ciencias e Ciencias da Saúde, por esa orde na Táboa 111. 
Enxeñaría e Arquitectura encabeza a lista, a diferenza do estudo anterior, no 
que era Artes e Humanidades I a que presentaba unha porcentaxe máis alta, 
e que en nesta ocasión non chega ao 75%. Por outra banda, os estudantes 
que teñen maior dificultade para entrar na titulación escollida como primeira 
opción son os de Ciencias Sociais e Xurídicas III, ao igual ca nos EIL anteriores.

Táboa 111.  Titulación cursada elixida como primeira opción.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Si era a súa primeira  

opción
Non era a súa primeira 

opción

Ciencias da Saúde 76,49% 23,51%

Ciencias 77,17% 22,83%

Enxeñaría e Arquitectura 79,58% 20,42%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 72,91% 27,09%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 69,11% 30,89%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 65,03% 34,97%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 69,99% 30,01%

Artes e Humanidades I 74,61% 25,39%

Artes e Humanidades II 73,99% 26,01%

SUG 73,33% 26,67%
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Por rama de coñecemento, como se pode observar na Táboa 112, os titulados 
con maior porcentaxe de aprobados no seu expediente, superior ao 60%, 
son os de Ciencias Sociais e Xurídicas I, seguidos dos que cursaron Enxeñaría 
e Arquitectura e Ciencias. Os titulados que rematan con mellores expedientes 
(notable ou nota superior) son os de Ciencias Sociais e Xurídicas IV (un 
69,54%), seguidos de Artes de Humanidades II (66,50%) e Ciencias da Saúde 
e Artes de Humanidades I (cun 62,28% e un 62,00%, respectivamente). 
Nótese que deses mellores expedientes, Ciencias da Saúde é a titulación que 
presenta maior porcentaxe de titulados con sobresaínte (6,09%), seguida 
por Artes e Humanidades II (4,73%). O perfil de nota media de expediente é 
lixeiramente superior ao do EIL anterior.

Táboa 112.  Nota media do expediente34.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Aprobado Notable Sobresaínte

Ciencias da Saúde 37,72% 56,19% 6,09%

Ciencias 54,25% 41,94% 3,81%

Enxeñaría e Arquitectura 61,53% 36,41% 2,06%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 67,90% 30,75% 1,35%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 52,68% 44,46% 2,85%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 41,74% 56,28% 1,97%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 30,46% 67,00% 2,55%

Artes e Humanidades I 38,00% 58,29% 3,71%

Artes e Humanidades II 33,50% 61,76% 4,73%

SUG 50,66% 46,46% 2,87%
34

A Táboa 113, a Táboa 114 e a Táboa 115 amosan a distribución das bolsas 
de estudos por rama de coñecemento. Máis da metade dos titulados gozaron 
de bolsas de estudos en cada rama de coñecemento, excepto en Ciencias da 
Saúde (preto, cun 48,20%) e Ciencias Sociais e Xurícias II (cun 42,42%). Dos 
que tiveron bolsa, máis da metade gozárona durante tres ou máis cursos 
académicos en todas as ramas, agás as relativas a Ciencias Sociais e Xuridicas 
I, II e III. Segundo a procedencia, como se pode ver na Táboa 114, o tipo de 
bolsas é maioritariamente dunha institución pública española en todas as 
ramas, cunha porcentaxe superior ao 90%.

34 Aínda que no cuestionario se distinguía entre sobresaínte e matrícula de honra, ambas as respostas 
consideráronse como sobresaínte para a obtención destes resultados, xa que a matrícula de honra é unha 
mención, non unha cualificación propiamente, e ademais o número de enquisados que deron esta resposta 
foi moi reducido.
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Táboa 113.  Bolsas de estudos durante a titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si gozou de bolsa Non gozou de bolsa

Ciencias da Saúde 48,20% 51,80%

Ciencias 62,40% 37,60%

Enxeñaría e Arquitectura 52,91% 47,09%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 56,71% 43,29%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 42,42% 57,58%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 57,62% 42,38%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 58,27% 41,73%

Artes e Humanidades I 63,10% 36,90%

Artes e Humanidades II 63,36% 36,64%

SUG 54,38% 45,62%

Táboa 114.  Tipo de bolsa de estudos durante a titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Bolsa dunha 
institución 

pública española

Bolsa doutro 
tipo de 

institución 
española

Bolsa dunha 
institución 

pública 
estranxeira

Bolsa doutro 
tipo de 

institución 
estranxeira

Ciencias da Saúde 95,95% 5,98% 1,09% 0,77%

Ciencias 96,82% 5,99% 2,95% 0,33%

Enxeñaría e Arquitectura 97,40% 3,26% 1,02% 0,18%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 98,53% 4,50% 1,31% 0,21%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 97,89% 2,02% 2,71% 0,00%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 97,87% 2,60% 1,51% 0,32%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 93,56% 6,44% 1,69% 0,00%

Artes e Humanidades I 99,09% 2,18% 0,91% 0,97%

Artes e Humanidades II 97,61% 1,81% 4,73% 0,49%

SUG 97,38% 3,77% 1,63% 0,32%
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Táboa 115.  Duración (en cursos académicos) das bolsas de estudos  
durante a titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento 1 curso 2 cursos 3 cursos 4 cursos
Máis de 4 

cursos

Número 
de cursos 

medio

Ciencias da Saúde 32,15% 15,84% 18,53% 16,51% 16,97% 2,79

Ciencias 22,94% 18,71% 19,92% 22,78% 15,65% 2,91

Enxeñaría e 
Arquitectura

26,69% 18,75% 20,68% 19,05% 14,82% 2,84

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

36,20% 18,23% 19,59% 10,11% 15,86% 2,55

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

37,94% 22,63% 13,70% 18,16% 7,57% 2,36

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

25,66% 27,62% 30,00% 9,30% 7,42% 2,46

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

26,51% 19,50% 19,46% 33,25% 1,28% 2,63

Artes e Humanidades I 25,87% 12,74% 12,40% 26,28% 22,71% 3,07

Artes e Humanidades II 21,39% 16,49% 16,41% 15,78% 29,93% 3,16

SUG 29,15% 20,17% 20,88% 16,33% 13,47% 2,68

O 45,25% dos titulados no curso 2011-2012 ten outra titulación universitaria 
rematada a maiores da titulación pola que foi enquisado, como se amosa 
na Táboa 116. Por ramas de coñecemento son Artes e Humanidades I e 
Ciencias as que presentan a maior porcentaxe de alumnos cunha segunda 
titulación, por riba do 65%, mentres que Ciencias da Saúde é a que presenta 
a porcentaxe máis baixa, un 27,69%. Dos titulados que conseguiron outro 
título universitario, o 64,20% ten un mestrado, e é en Ciencias e Artes e 
Humanidades I e II onde se acadan as porcentaxes máis altas, por riba dun 
80%. Esta información pódese consultar polo miúdo na Táboa 117.

Táboa 116.  Outras titulacións universitarias rematadas.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si ten outra titulación Non ten outra titulación

Ciencias da Saúde 27,69% 72,31%

Ciencias 65,02% 34,98%

Enxeñaría e Arquitectura 46,06% 53,94%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 42,53% 57,47%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 48,67% 51,33%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 43,72% 56,28%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 42,95% 57,05%

Artes e Humanidades I 58,11% 41,89%

Artes e Humanidades II 67,10% 32,90%

SUG 45,25% 54,75%
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Táboa 117.  Tipo de titulación universitaria adicional rematada.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Ciencias da Saúde 33,83% 7,24% 15,95% 65,50% 0,88%

Ciencias 3,74% 6,28% 4,23% 91,03% 1,11%

Enxeñaría e Arquitectura 20,82% 9,07% 17,63% 62,28% 0,42%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 17,24% 15,48% 10,22% 63,32% 0,50%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 22,40% 9,63% 11,67% 65,92% 0,20%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 26,22% 26,75% 13,58% 46,47% 0,00%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 9,57% 10,72% 12,08% 73,01% 0,40%

Artes e Humanidades I 9,40% 9,05% 0,92% 83,43% 1,24%

Artes e Humanidades II 6,28% 9,40% 1,64% 88,56% 2,38%

SUG 20,75% 13,24% 12,60% 64,20% 0,54%

5.1.3. Prácticas e traballos durante a titulación

Case a metade dos titulados realizou prácticas en empresas/institucións 
durante os seus estudos, e son Ciencias Sociais e Xurídicas III e IV as que 
presentan unha maior porcentaxe de alumnos con prácticas (por riba do 
65%). A menor porcentaxe corresponde ás ramas de Artes e Humanidades I 
e II (inferior ao 25%). Para ver polo miúdo esta porcentaxe pódese consultar 
a Táboa 118.

Táboa 118.  Prácticas en empresas/institucións durante a titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si realizou prácticas Non realizou prácticas

Ciencias da Saúde 57,12% 42,88%

Ciencias 46,95% 53,05%

Enxeñaría e Arquitectura 36,97% 63,03%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 51,54% 48,46%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 36,08% 63,92%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 65,74% 34,26%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 70,69% 29,31%

Artes e Humanidades I 21,22% 78,78%

Artes e Humanidades II 17,61% 82,39%

SUG 48,22% 51,78%
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Un 39,03% dos enquisados compaxinou os estudos cun traballo. Como 
se amosa na Táboa 119, por ramas de coñecemento as que presentan 
unha maior porcentaxe son Ciencias Sociais e Xurídicas I e II, e Enxeñaría e 
Arquitectura, cunhas porcentaxes superiores ao 40%.

Táboa 119.  Traballo durante a titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si traballou Non traballou

Ciencias da Saúde 32,59% 67,41%

Ciencias 32,43% 67,57%

Enxeñaría e Arquitectura 42,80% 57,20%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 42,90% 57,10%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 44,45% 55,55%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 36,97% 63,03%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 33,26% 66,74%

Artes e Humanidades I 38,42% 61,58%

Artes e Humanidades II 39,78% 60,22%

SUG 39,03% 60,97%

Se reparamos no tipo de xornada do último traballo durante a titulación na 
Táboa 120, na maioría dos casos foi a tempo parcial. A porcentaxe sitúase 
por riba do 70% nas ramas de Artes e Humanidades II, Ciencias Sociais e 
Xurídicas III e IV e Ciencias. Destacan Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias 
Sociais e Xurídicas II por teren unha dedicación completa arredor do 45% 
dos enquisados.

Táboa 120.  Tipo de xornada do último traballo durante a titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento A tempo parcial A tempo completo

Ciencias da Saúde 64,93% 35,07%

Ciencias 71,29% 28,71%

Enxeñaría e Arquitectura 55,25% 44,75%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 68,30% 31,70%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 54,10% 45,90%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 70,02% 29,98%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 73,31% 26,69%

Artes e Humanidades I 62,88% 37,12%

Artes e Humanidades II 76,90% 23,10%

SUG 64,22% 35,78%
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A maioría dos traballos non están relacionados coa titulación que se estuda 
(61,37%), como se pode ver na Táboa 121. Agora ben, Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV e Enxeñería e Arquitectura presentan porcentaxes de enquisados 
cun traballo relacionado coa súa titulación por riba do 50%.

Táboa 121.  Relación cos estudos do último traballo durante a titulación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si estaba relacionado Non estaba relacionado

Ciencias da Saúde 34,43% 65,57%

Ciencias 19,99% 80,01%

Enxeñaría e Arquitectura 52,11% 47,89%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 39,66% 60,34%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 26,09% 73,91%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 39,16% 60,84%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 59,23% 40,77%

Artes e Humanidades I 18,48% 81,52%

Artes e Humanidades II 25,46% 74,54%

SUG 38,63% 61,37%

5.1.4. Mobilidade

O 19,28% dos titulados participaron nalgún programa de mobilidade 
durante a súa estadía na universidade. Atopouse a maior participación en 
Artes e Humanidades II, que supera o 50% dos titulados, mentres que as 
outras ramas de coñecemento quedan por baixo do 23%. A Táboa 122 
amosa polo miúdo a información da porcentaxe de participación por ramas 
de coñecemento.

Táboa 122.  Participación en programas de mobilidade durante a titulación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si participou en mobilidade
Non participou en 

mobilidade

Ciencias da Saúde 15,73% 84,27%

Ciencias 20,04% 79,96%

Enxeñaría e Arquitectura 21,04% 78,96%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 21,25% 78,75%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 16,61% 83,39%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 11,99% 88,01%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 22,38% 77,62%

Artes e Humanidades I 20,14% 79,86%

Artes e Humanidades II 53,47% 46,53%

SUG 19,28% 80,72%
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Se atendemos ao tipo de programa na Táboa 123, Erasmus é o elixido 
maioritariamente por todas as ramas de coñecemento, seguido por Sicue-
Séneca. En Artes e Humanidades II e en Ciencias é onde se acadan as 
porcentaxes máis altas de Erasmus, ao redor do 90%, e en Artes e Humanidades 
I a porcentaxe máis elevada de Sicue-Séneca, ao redor do 40%.

Táboa 123.  Tipo de programa de mobilidade nos que participou durante a titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Sicue-Séneca Erasmus Bilateral Outros

Ciencias da Saúde 24,79% 65,75% 6,07% 8,98%

Ciencias 16,99% 88,35% 0,00% 3,03%

Enxeñaría e Arquitectura 12,85% 74,28% 2,54% 15,54%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 4,85% 72,11% 5,33% 27,27%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 26,08% 62,60% 6,88% 11,45%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 13,82% 53,76% 5,98% 30,88%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 23,22% 81,65% 3,81% 5,18%

Artes e Humanidades I 40,08% 64,72% 9,16% 2,26%

Artes e Humanidades II 11,79% 92,80% 2,37% 4,43%

SUG 16,47% 69,15% 4,64% 16,83%

Atendendo á localización da universidade na Táboa 124, no 80,05% 
dos casos o destino foi unha universidade do resto da Unión Europea. 
Artes e Humanidades II e Ciencias Sociais e Xurídicas I é onde se atopa a 
maior porcentaxe de alumnos con esta elección, o 94,19% e o 88,95%, 
respectivamente. Non obstante, en Artes e Humanidades I máis dun 40% 
elixe unha universidade española.

Táboa 124.  Localización da universidade á que se desprazou co programa  
de mobilidade durante a titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Resto de  
España

Resto da  
Unión Europea

Resto do  
mundo

Ciencias da Saúde 26,80% 72,01% 7,32%

Ciencias 16,26% 81,95% 9,43%

Enxeñaría e Arquitectura 12,44% 84,68% 6,92%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 4,85% 88,95% 13,82%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 26,08% 74,04% 6,88%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 15,78% 76,06% 9,05%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 24,63% 82,41% 6,82%

Artes e Humanidades I 40,08% 62,40% 13,75%

Artes e Humanidades II 11,79% 94,19% 3,03%

SUG 17,05% 80,05% 8,65%
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5.1.5. Coñecementos de idiomas

O 91,36% dos titulados durante o curso 2011-2012 coñece algún idioma a 
maiores das linguas oficiais do SUG (galego e castelán). En particular, todas 
as ramas de coñecemento superan o 80% de alumnos que manexan un 
idioma adicional. A maior porcentaxe, preto do 100%, atópase en Artes e 
Humanidades II, seguido de Ciencias, Artes e Humanidades I, Enxeñaría e 
Arquitectura e Ciencias Sociais e Xurídica IV, todas elas preto dun 95%. A 
información polo miúdo está na Táboa 125.

Táboa 125.  Coñecemento de idiomas adicionais ás linguas oficiais do SUG. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si coñece outro idioma Non coñece outro idioma

Ciencias da Saúde 89,55% 10,45%

Ciencias 94,88% 5,12%

Enxeñaría e Arquitectura 94,37% 5,63%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 91,17% 8,83%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 83,11% 16,89%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 89,30% 10,70%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 94,26% 5,74%

Artes e Humanidades I 94,47% 5,53%

Artes e Humanidades II 98,97% 1,03%

SUG 91,36% 8,64%

Na Táboa 126 móstrase o número de idiomas adicionais por ramas de 
coñecemento. O 61,79% coñece unicamente un idioma adicional, se 
ben en Artes e Humanidades II son 2 idiomas os que presentan a maior 
porcentaxe (37,61%). Cómpre salientar que en Artes e Humanidades I e 
II, e en Ciencias Sociais e Xurídicas IV a diferenza do número de alumnos 
que coñece un idioma adicional ou dous idiomas é menor ca no resto das 
ramas de coñecemento. O idioma que os titulados dixeron coñecer mellor 
por ramas de coñecemento é o inglés, como se pode ver na distribución 
obtida na Táboa 127.
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Táboa 126.  Número de idiomas adicionais ás linguas oficiais do SUG que coñece. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento 1 idioma 2 idiomas 3 idiomas 4 idiomas
Máis de 4 
idiomas

Ciencias da Saúde 64,78% 28,76% 5,32% 0,97% 0,16%

Ciencias 61,80% 29,35% 7,39% 1,20% 0,26%

Enxeñaría e Arquitectura 62,52% 28,65% 6,72% 1,60% 0,51%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

63,67% 29,85% 5,25% 1,23% 0,00%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

63,26% 29,06% 5,85% 1,61% 0,22%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

69,30% 25,17% 4,86% 0,67% 0,00%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

44,57% 33,36% 19,26% 2,35% 0,46%

Artes e Humanidades I 52,05% 38,24% 8,48% 1,23% 0,00%

Artes e Humanidades II 22,91% 37,61% 25,10% 10,85% 3,54%

SUG 61,79% 29,09% 7,16% 1,62% 0,34%

Táboa 127.  Idioma adicional ás linguas oficiais do SUG que mellor coñece. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Outros

Ciencias da Saúde 83,14% 6,42% 1,14% 2,22% 3,49% 3,59%

Ciencias 90,81% 3,14% 0,83% 3,39% 1,56% 0,27%

Enxeñaría e Arquitectura 89,60% 3,05% 0,55% 3,86% 2,57% 0,37%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

88,23% 4,15% 0,18% 3,97% 2,58% 0,89%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

85,49% 3,53% 0,58% 5,23% 4,04% 1,12%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

88,04% 4,97% 0,33% 3,22% 1,56% 1,88%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

83,79% 6,65% 0,44% 5,20% 3,48% 0,44%

Artes e Humanidades I 75,18% 8,47% 0,40% 9,49% 4,64% 1,81%

Artes e Humanidades II 62,17% 15,24% 4,83% 11,36% 5,12% 1,28%

SUG 86,09% 4,91% 0,71% 4,16% 2,77% 1,35%
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Para describir o coñecemento do idioma adicional que mellor coñece, 
establecéronse tres niveis: usuario básico, usuario independente e usuario 
competente. En todas as ramas, agás Artes e Humanidades II, os enquisados 
definíronse como usuario independente nunha porcentaxe por riba do 50%. 
En Artes e Humanidades II o 79,98% dos enquisados defínense como usuario 
competente. A información detállase na Táboa 128.

Táboa 128.  Nivel do idioma adicional ás linguas oficiais do SUG que mellor coñece.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Usuario básico 

(niveis A1 e A2)

Usuario 
independente 

(niveis B1 e B2)

Usuario competente 
(niveis C1 e C2)

Ciencias da Saúde 23,88% 56,26% 19,86%

Ciencias 14,92% 63,88% 21,20%

Enxeñaría e Arquitectura 13,18% 57,14% 29,68%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 18,33% 59,67% 22,00%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 19,71% 57,95% 22,34%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 22,06% 61,77% 16,17%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 8,90% 53,81% 37,29%

Artes e Humanidades I 14,95% 64,84% 20,20%

Artes e Humanidades II 2,82% 17,20% 79,98%

SUG 17,42% 57,48% 25,10%
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5.2. Busca de emprego

5.2.1. Acceso ao emprego

Na Táboa 129 pódense apreciar algunhas diferenzas nas porcentaxes de 
titulados que buscaron e atoparon emprego, segundo a rama de coñecemento, 
algunhas delas bastante salientables. Os titulados de Ciencias da Saúde e de 
Ciencias Sociais e Xurídicas I teñen éxito na busca de emprego en maior 
proporción ca o total do SUG: un 72,62% e un 53,52%, respectivamente, 
buscaron e atoparon emprego relacionado coa súa titulación.

Os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas III buscan emprego en proporción 
similar ao SUG (un 83,10% busca emprego), pero un 49,61% non o atopan.

En Artes e Humanidades II, tamén un 49,92% dos titulados buscaron e non 
atoparon emprego. Pero nesta rama de coñecemento, e en Ciencias Sociais e 
Xurídicas II, a diferenza máis salientable está na porcentaxe de titulados que 
non buscaron emprego: 28,16% en Artes e Humanidades II e 30,01% en 
Ciencias Sociais e Xurídicas II.

Táboa 129.  Buscou emprego relacionado coa titulación e atopouno.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Si buscou e 
atopouno

Si buscou, pero 
non o atopou

Non buscou

Ciencias da Saúde 72,62% 8,76% 18,62%

Ciencias 38,25% 39,08% 22,67%

Enxeñaría e Arquitectura 51,26% 30,74% 18,00%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 53,52% 35,21% 11,26%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 26,23% 43,76% 30,01%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 33,49% 49,61% 16,90%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 47,23% 38,36% 14,41%

Artes e Humanidades I 21,93% 49,92% 28,16%

Artes e Humanidades II 40,43% 31,60% 27,97%

SUG 45,98% 35,03% 19,00%

O tempo medio que a un titulado lle leva atopar emprego presenta, tamén, 
algunhas diferenzas por rama de coñecemento na Táboa 130. Os titulados 
de Ciencias da Saúde o os de Enxeñaría e Arquitectura son os que menos 
tardan en atopar emprego: 7,41 e 7,81 meses, en media, respectivamente.

En Ciencias Sociais e Xurídicas III e Artes e Humanidades I e II, o tempo medio 
en atopar emprego está próximo ao ano: 11,71, 12,76 e 11,89 meses, 
respectivamente.
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Atendendo ao detalle das porcentaxes da Táboa 130, cómpre salientar o 
20,72% de titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas II aos que lles leva menos 
de 1 mes atopar emprego, e as ramas de coñecemento nas que máis da 
metade dos titulados tardan máis de 12 meses en atopar emprego: Ciencias 
Sociais e Xurídicas III e IV (55,63% e 51,03%) e Artes e Humanidades I e II 
(61,00% e 62,83%).

Táboa 130.  Tempo (en meses) que lle levou atopar o primeiro emprego 
relacionado coa titulación35.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de 
coñecemento

Menos de 
1 mes

Entre 1 e 
3 meses

Entre 3 e 
6 meses

Entre 6 e 
12 meses

12 meses 
ou máis

Tempo 
medio

Ciencias da Saúde 15,96% 16,71% 13,52% 24,91% 28,90% 7,41

Ciencias 11,66% 4,96% 11,90% 20,26% 51,21% 10,62

Enxeñaría e 
Arquitectura

18,54% 14,44% 15,08% 18,40% 33,54% 7,81

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

16,39% 8,14% 11,92% 15,21% 48,33% 10,22

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

20,78% 11,17% 12,38% 7,84% 47,83% 10,92

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

8,41% 7,67% 15,93% 12,36% 55,63% 11,71

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

18,15% 4,40% 9,23% 17,19% 51,03% 9,74

Artes e 
Humanidades I

2,43% 11,42% 6,57% 18,59% 61,00% 12,76

Artes e 
Humanidades II

11,94% 8,92% 7,94% 8,37% 62,83% 11,89

SUG 14,72% 10,81% 13,30% 16,31% 44,85% 9,79
35

No resultado global do SUG non se aprecian diferenzas no tempo medio 
en atopar emprego entre homes e mulleres. No detalle por rama de 
coñecemento si aparecen algúns casos nos que o sexo parece influír no 
tempo que a un titulado lle leva atopar emprego Taboa 131: Ciencias Sociais 
e Xurídicas II e IV, e Artes e Humanidades I e II. No primeiro e terceiro caso, os 
homes tardan 3 e 5 meses máis en atopar emprego. Nas outras dúas ramas 
de coñecemento, as mulleres tardan 3 e case 4 meses máis.

35 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Táboa 131.  Tempo medio (en meses) que lle levou atopar o primeiro emprego 
relacionado coa titulación segundo o sexo36.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Tempo medio 

homes
Tempo medio 

mulleres
Tempo medio

Ciencias da Saúde 6,75 7,68 7,41

Ciencias 10,40 11,47 10,62

Enxeñaría e Arquitectura 7,92 7,73 7,81

Ciencias Sociais e Xurídicas I 10,08 10,44 10,22

Ciencias Sociais e Xurídicas II 13,32 9,96 10,92

Ciencias Sociais e Xurídicas III 12,73 11,52 11,71

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 7,47 10,89 9,74

Artes e Humanidades I 17,67 12,29 12,76

Artes e Humanidades II 8,10 12,05 11,89

SUG 10,07 9,80 9,79
36

5.2.2. Vías de busca de emprego

Entre as distintas ramas de coñecemento non hai diferenzas moi salientables 
nas valoracións que os titulados lle dan ao grao de utilización das vías de 
busca de emprego nas Táboas 132 e 133. De feito, os titulados de todas as 
ramas de coñecemento sinalan as mesmas 3 vías como as máis utilizadas, 
coincidindo co resultado global do SUG na Táboa 134: a candidatura 
espontánea, Internet e a través de contactos persoais, familiares ou amizades.

Nas vías menos utilizadas tamén coinciden case todas as ramas de 
coñecemento coas sinaladas no total do SUG, agás en Enxeñaría e 
Arquitectura e Ciencias Sociais e Xurídicas I e II, nas que os titulados cambian, 
nas vías menos utilizadas, as consultorías por poñer anuncios.

36 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Táboa 132.  Grao de utilización das distintas vías de busca de emprego (parte I). 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Ciencias da Saúde 1,84 1,28 1,35 2,14 3,19 1,90 1,58 2,56

Ciencias 2,41 1,47 2,38 2,55 3,77 2,46 1,67 1,81

Enxeñaría e Arquitectura 2,00 1,39 2,48 2,26 3,83 2,33 1,50 1,58

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

2,26 1,57 2,81 2,52 3,84 2,68 1,54 1,60

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

2,35 1,46 2,42 2,24 3,89 2,53 1,42 1,97

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

2,63 1,51 1,74 2,35 4,08 2,75 2,11 2,56

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

2,22 1,42 2,50 2,58 4,04 2,49 1,54 1,64

Artes e Humanidades I 2,61 1,60 2,23 2,64 3,70 2,43 1,77 1,97

Artes e Humanidades II 2,14 1,24 1,69 2,16 4,14 2,61 2,71 1,78

SUG 2,24 1,44 2,17 2,34 3,81 2,45 1,70 1,99
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Táboa 133.  Grao de utilización das distintas vías de busca de emprego (parte II). 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Ciencias da Saúde 1,54 1,22 3,12 2,67 1,59 1,22

Ciencias 2,31 1,64 4,19 2,97 1,76 1,21

Enxeñaría e Arquitectura 2,17 1,78 4,30 3,17 2,05 1,16

Ciencias Sociais e Xurídicas I 2,91 2,16 4,39 3,36 1,79 1,26

Ciencias Sociais e Xurídicas II 2,49 1,93 4,06 3,32 1,92 1,10

Ciencias Sociais e Xurídicas III 2,34 1,47 4,07 3,33 2,08 1,10

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 2,13 1,42 4,10 3,26 2,03 1,20

Artes e Humanidades I 2,14 1,31 4,19 3,27 2,19 1,08

Artes e Humanidades II 2,10 1,20 4,41 3,05 2,24 1,06

SUG 2,26 1,65 4,06 3,16 1,94 1,16
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Táboa 134.  Vías de busca de emprego máis e menos utilizadas.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Vías máis utilizadas Vías menos utilizadas

Ciencias da Saúde

Candidatura espontánea (3,19)
Internet (3,12)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (2,67)

Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (1,28)
Consultorías (1,22)
Outras (1,22)

Ciencias

Internet (4,19)
Candidatura espontánea (3,77)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (2,97)

Consultorías (1,64)
Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (1,47)
Outras (1,21)

Enxeñaría e Arquitectura

Internet (4,30)
Candidatura espontánea (3,83)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,17)

Poñer anuncios (1,50)
Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (1,39)
Outras (1,16)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

Internet (4,39)
Candidatura espontánea (3,84)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,36)

Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (1,57)
Poñer anuncios (1,54)
Outras (1,26)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

Internet (4,06)
Candidatura espontánea (3,89)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,32)

Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (1,46)
Poñer anuncios (1,42)
Outras (1,10)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

Candidatura espontánea (4,08)
Internet (4,07)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,33)

Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (1,51)
Consultorías (1,47)
Outras (1,10)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

Internet (4,10)
Candidatura espontánea (4,04)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,26)

Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (1,42)
Consultorías (1,42)
Outras (1,20)

Artes e Humanidades I

Internet (4,19)
Candidatura espontánea (3,70)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,27)

Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (1,60)
Consultorías (1,31)
Outras (1,08)

Artes e Humanidades II

Internet (4,41)
Candidatura espontánea (4,14)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,05)

Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (1,24)
Consultorías (1,20)
Outras (1,06)

SUG

Internet (4,06)
Candidatura espontánea (3,81)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (3,16)

Consultorías (1,65)
Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (1,44)
Outras (1,16)
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As peculiaridades do mercado laboral específico das titulacións de cada rama 
de coñecemento favorecen que existan algunhas diferenzas salientables nas 
vías de busca de emprego polas que os titulados atopan, maioritariamente, 
emprego nas Táboas 135, 136 e 137.

A Fundación Empresa-Universidade (FEUGA) aparece sinalada entre as vías 
que máis empregos propician, con porcentaxes superiores ao total do SUG, 
polos titulados de Ciencias, Enxeñaría e Arquitectura, Ciencias Sociais e 
Xurídicas I e Artes e Humanidades I. A prolongación de prácticas realizadas 
durante os estudos destaca en Ciencias e Ciencias Sociais e Xurídicas IV. Entre 
os titulados de Artes e Humanidades I destacan as bolsas de traballo doutras 
institución non universitarias, entre os de Ciencias da Saúde a presentación 
a oposición/concurso Público, e entre os de Ciencias Sociais e Xurídicas II o 
autoemprego na Táboa 138. 

Táboa 135.  Vía propiciatoria do primeiro emprego relacionado coa titulación (parte I).  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento

Se
rv

iz
o 

Pú
bl

ic
o 

de
 E

m
pr

eg
o 

de
 G

al
ic

ia
 (

SE
PE

 o
u 

SG
C)

Se
rv

iz
os

 d
e 

A
po

io
 a

o 
Em

pr
en

de
m

en
to

 e
 a

o 
Em

pr
eg

o 
(S

A
EE

)

Fu
nd

ac
ió

n 
Em

pr
es

a-
U

ni
ve

rs
id

ad
e 

(F
EU

G
A

)

B
ol

sa
s 

de
 t

ra
ba

llo
 

do
ut

ra
s 

in
st

it
uc

ió
ns

 n
on

 
un

iv
er

si
ta

ri
as

Ca
nd

id
at

ur
a 

es
po

nt
án

ea

Re
sp

on
de

r 
a 

un
 a

nu
nc

io
 d

e 
tr

ab
al

lo
 e

n 
pr

en
sa

Ciencias da Saúde 3,49% 0,00% 1,14% 6,86% 20,18% 0,32%

Ciencias 2,38% 0,00% 12,86% 9,14% 11,30% 0,54%

Enxeñaría e Arquitectura 1,85% 0,12% 13,85% 6,58% 13,76% 1,43%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

3,99% 0,00% 13,07% 7,14% 11,23% 0,86%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

5,26% 0,00% 5,02% 9,61% 19,46% 4,63%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

6,73% 0,00% 3,65% 5,07% 26,32% 1,99%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

0,99% 0,00% 15,03% 6,11% 15,74% 0,00%

Artes e Humanidades I 3,10% 1,49% 10,73% 24,62% 7,84% 0,00%

Artes e Humanidades II 0,00% 0,00% 4,38% 13,32% 18,03% 1,88%

SUG 3,67% 0,08% 8,58% 7,75% 17,23% 1,47%
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Táboa 136.  Vía propiciatoria do primeiro emprego relacionado coa titulación 
(parte II).  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
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Ciencias da Saúde 0,39% 19,21% 0,72% 0,00% 8,23% 18,23%

Ciencias 0,94% 5,34% 1,33% 0,00% 11,93% 17,54%

Enxeñaría e Arquitectura 0,23% 1,15% 0,56% 0,17% 21,30% 20,73%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 0,29% 1,06% 4,53% 0,29% 20,18% 18,67%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 2,33% 2,55% 2,33% 0,00% 8,30% 14,77%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 1,10% 7,65% 0,57% 0,00% 8,96% 21,81%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 0,00% 5,49% 1,79% 1,68% 14,83% 16,00%

Artes e Humanidades I 0,00% 5,02% 0,00% 0,00% 20,11% 8,93%

Artes e Humanidades II 3,19% 2,62% 0,00% 0,00% 19,93% 26,79%

SUG 0,78% 5,72% 1,37% 0,15% 14,61% 19,14%

Táboa 137.  Vía propiciatoria do primeiro emprego relacionado coa titulación 
(parte III).  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Autoemprego

Prolongación 
de prácticas 
realizadas 
durante os 

estudos

Outras

Ciencias da Saúde 1,13% 5,87% 14,24%

Ciencias 0,90% 13,28% 12,52%

Enxeñaría e Arquitectura 4,82% 5,28% 8,19%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 1,26% 9,69% 7,76%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 10,94% 7,98% 6,84%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 3,45% 7,88% 4,84%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 1,48% 15,10% 5,77%

Artes e Humanidades I 4,85% 5,60% 7,72%

Artes e Humanidades II 0,75% 1,13% 7,99%

SUG 3,56% 7,56% 8,33%
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Táboa 138.  Vías propiciatorias do primeiro emprego relacionado coa titulación 
máis e menos efectivas.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Vías máis efectivas Vías menos efectivas

Ciencias da Saúde

Candidatura espontánea 
(20,18%)
Presentación a oposición/
concurso público (19,21%)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (18,23%)

Responder a un anuncio de 
traballo en prensa (0,32%)
Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (0,00%)
Consultorías (0,00%)

Ciencias

A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (17,54%)
Prolongación de prácticas 
realizadas durante os estudos 
(13,28%)
Fundación Empresa-Universidade 
(FEUGA) (12,86%)

Responder a un anuncio de 
traballo en prensa (0,54%)
Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (0,00%)
Consultorías (0,00%)

Enxeñaría e 
Arquitectura

Internet (21,30%)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (20,73%)
Fundación Empresa-Universidade 
(FEUGA) (13,85%)

Poñer anuncios (0,23%)
Consultorías (0,17%)
Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (0,12%)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

Internet (20,18%)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (18,67%)
Fundación Empresa-Universidade 
(FEUGA) (13,07%)

Poñer anuncios (0,29%)
Consultorías (0,29%)
Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (0,00%)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

Candidatura espontánea 
(19,46%)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (14,77%)
Autoemprego (10,94%)

Poñer anuncios (2,33%)
A través dunha empresa de 
traballo temporal (ETT) (2,33%)
Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (0,00%)
Consultorías (0,00%)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

Candidatura espontánea 
(26,32%)
A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (21,81%)
Internet (8,96%)

A través dunha empresa de 
traballo temporal (ETT) (0,57%)
Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (0,00%)
Consultorías (0,00%)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (16,00%)
Candidatura espontánea 
(15,74%)
Prolongación de prácticas 
realizadas durante os estudos 
(15,10%)

Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (0,00%)
Responder a un anuncio de 
traballo en prensa (0,00%)
Poñer anuncios (0,00%)

Artes e Humanidades I

Bolsas de traballo doutras 
institucións non universitarias 
(24,62%)
Internet (20,11%)
Fundación Empresa-Universidade 
(FEUGA) (10,73%)

Responder a un anuncio de 
traballo en prensa (0,00%)
Poñer anuncios (0,00%)
A través dunha empresa de 
traballo temporal (ETT) (0,00%)
Consultorías (0,00%)
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Rama de coñecemento Vías máis efectivas Vías menos efectivas

Artes e Humanidades II

A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades (26,79%)
Internet (19,93%)
Candidatura espontánea 
(18,03%)

Servizo Público de Emprego de 
Galicia (SEPE ou SGC) (0,00%)
Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (0,00%)
A través dunha empresa de 
traballo temporal (ETT) (0,00%)
Consultorías (0,00%)

SUG

A través de contactos persoais, 
familiares ou amizades 
(19,14%)
Candidatura espontánea 
(17,23%)
Internet (14,61%)

Poñer anuncios (0,78%)
Consultorías (0,15%)
Servizos de Apoio ao 
Emprendemento e ao Emprego 
(SAEE) (0,08%)

5.2.3. Factores valorados na contratación

A Táboa 139 e a Táboa 140, recollen as valoracións que os titulados de 
cada rama de coñecemento fixeron dos distintos factores que cómpre ter 
en conta á hora de atopar emprego. Non hai grandes diferenzas entre as 
distintas ramas de coñecemento. De feito, en case todas as ramas sinálanse 
os mesmos factores ca no total do SUG, como os máis e menos relevantes 
na Táboa 141.

Táboa 139.  Factores importantes para atopar emprego (parte I).  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Ciencias da Saúde 4,42 2,84 3,00 2,96 4,32 3,62 3,46 3,27

Ciencias 3,87 3,02 3,27 3,19 4,40 3,71 4,20 3,74

Enxeñaría e Arquitectura 3,93 2,54 2,93 2,57 4,44 3,64 4,12 4,19

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

3,81 2,69 3,28 2,84 4,53 3,79 4,33 4,17

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

3,93 3,02 3,50 3,06 4,38 3,79 4,19 4,01

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

3,97 2,89 3,36 3,25 4,47 3,79 4,17 3,72

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

3,75 2,62 3,17 2,82 4,55 4,03 4,24 4,08

Artes e Humanidades I 3,62 3,00 3,40 3,14 4,27 3,65 4,18 3,89

Artes e Humanidades II 3,97 2,98 3,61 3,22 4,47 3,81 4,52 3,93

SUG 3,97 2,79 3,21 2,94 4,43 3,73 4,10 3,89
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Táboa 140.  Factores importantes para atopar emprego (parte II).  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
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Ciencias da Saúde 4,38 3,67 4,08 3,38

Ciencias 4,45 3,72 4,13 3,49

Enxeñaría e Arquitectura 4,39 3,79 4,06 3,29

Ciencias Sociais e Xurídicas I 4,60 3,95 4,09 3,45

Ciencias Sociais e Xurídicas II 4,51 3,94 4,06 3,51

Ciencias Sociais e Xurídicas III 4,54 3,94 4,11 3,48

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 4,51 3,82 4,15 3,40

Artes e Humanidades I 4,26 3,81 3,94 3,48

Artes e Humanidades II 4,47 3,71 4,03 3,52

SUG 4,47 3,84 4,08 3,42

Os factores máis relevantes na contratación son a actitude durante a 
entrevista, a experiencia laboral relacionada e os coñecementos de idiomas, 
tanto para o SUG como para as distintas ramas de coñecemento, agás 
Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura, que sinalan a titulación 
estudada e os coñecementos de informática, respectivamente, no canto dos 
coñecementos de idiomas na Táboa 141.

Entre os factores menos valorados, ter estudos de mestrado, ter estudos de 
doutoramento e o expediente académico son os tres factores sinalados no 
SUG e en todas as ramas de coñecemento, agás nos titulados de Artes e 
Humanidades II, que sinalan a ausencia de cargas/compromisos familiares, 
no canto de ter estudos de doutoramento.

Táboa 141.  Factores para atopar emprego máis e menos importantes.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Factores máis importantes Factores menos importantes

Ciencias da Saúde

A titulación estudada (4,42)
Actitude durante a entrevista 
(4,38)
Experiencia laboral 
relacionada (4,32)

Ter estudos de mestrado (3,00)
Ter estudos de doutoramento 
(2,96)
O expediente académico (2,84)

Ciencias

Actitude durante a entrevista 
(4,45)
Experiencia laboral 
relacionada (4,40)
Coñecementos de idiomas 
(4,20)

Ter estudos de mestrado (3,27)
Ter estudos de doutoramento 
(3,19)
O expediente académico (3,02)
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5.  Resultados do EIL1112 por rama de coñecemento

Rama de coñecemento Factores máis importantes Factores menos importantes

Enxeñaría e Arquitectura

Experiencia laboral 
relacionada (4,44)
Actitude durante a entrevista 
(4,39)
Coñecementos de informática 
(4,19)

Ter estudos de mestrado (2,93)
Ter estudos de doutoramento 
(2,57)
O expediente académico (2,54)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

Actitude durante a entrevista 
(4,60)
Experiencia laboral 
relacionada (4,53)
Coñecementos de idiomas 
(4,33)

Ter estudos de mestrado (3,28)
Ter estudos de doutoramento 
(2,84)
O expediente académico (2,69)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

Actitude durante a entrevista 
(4,51)
Experiencia laboral 
relacionada (4,38)
Coñecementos de idiomas 
(4,19)

Ter estudos de mestrado (3,50)
Ter estudos de doutoramento 
(3,06)
O expediente académico (3,02)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

Actitude durante a entrevista 
(4,54)
Experiencia laboral 
relacionada (4,47)
Coñecementos de idiomas 
(4,17)

Ter estudos de mestrado (3,36)
Ter estudos de doutoramento 
(3,25)
O expediente académico (2,89)

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

Experiencia laboral 
relacionada (4,55)
Actitude durante a entrevista 
(4,51)
Coñecementos de idiomas 
(4,24)

Ter estudos de mestrado (3,17)
Ter estudos de doutoramento 
(2,82)
O expediente académico (2,62)

Artes e Humanidades I

Experiencia laboral 
relacionada (4,27)
Actitude durante a entrevista 
(4,26)
Coñecementos de idiomas 
(4,18)

Ter estudos de mestrado (3,40)
Ter estudos de doutoramento 
(3,14)
O expediente académico (3,00)

Artes e Humanidades II

Coñecementos de idiomas 
(4,52)
Actitude durante a entrevista 
(4,47)
Experiencia laboral 
relacionada (4,47)

Ausencia de cargas/compromisos 
familiares (3,52)
Ter estudos de doutoramento 
(3,22)
O expediente académico (2,98)

SUG

Actitude durante a 
entrevista (4,47)
Experiencia laboral 
relacionada (4,43)
Coñecementos de idiomas 
(4,10)

Ter estudos de mestrado (3,21)
Ter estudos de doutoramento 
(2,94)
O expediente académico (2,79)
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5.3. Situación actual

No tocante á distribución por ramas de coñecemento dos titulados no 
SUG que actualmente están a estudar na Táboa 142, a maior porcentaxe 
atópase nas ramas de Ciencias (38,85%) e Artes e Humanidades I (37,18%), 
seguidas por Artes e Humanidades II (30,57%), Ciencias Sociais e Xurídicas 
IV (28,64%) e Enxeñaría e Arquitectura (25,75%). A rama na que é menor 
a proporción de alumnos que continúan os estudos é Ciencias da Saúde cun 
16,40%. 

Táboa 142.  Estuda.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si estuda Non estuda

Ciencias da Saúde 16,40% 83,60%

Ciencias 38,85% 61,15%

Enxeñaría e Arquitectura 25,75% 74,25%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 18,64% 81,36%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 16,64% 83,36%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 21,66% 78,34%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 28,64% 71,36%

Artes e Humanidades I 37,18% 62,82%

Artes e Humanidades II 30,57% 69,43%

SUG 23,38% 76,62%

Na comparativa por sexos na Táboa 143 atopamos que en todas as ramas 
de coñecemento é maior a porcentaxe de varóns que están a estudar ca de 
mulleres (oscila entre o 1% e o 5% de diferenza), agás no caso de Ciencias 
(un 8,29% máis de mulleres ca de homes), e Artes e Humanidades I e II (cun 
5,55% e 1,10%, respectivamente, de diferenza a prol das mulleres).

Táboa 143.  Estuda segundo o sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si estuda homes Si estuda mulleres Si estuda

Ciencias da Saúde 21,14% 15,69% 16,40%

Ciencias 34,38% 42,67% 38,85%

Enxeñaría e Arquitectura 25,87% 23,47% 25,75%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 22,17% 15,38% 18,64%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 19,36% 15,46% 16,64%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 26,64% 22,22% 21,66%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 29,96% 27,54% 28,64%

Artes e Humanidades I 32,93% 38,48% 37,18%

Artes e Humanidades II 28,33% 29,43% 30,57%

SUG 25,33% 22,50% 23,38%
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Na distribución por tipo de estudos universitarios que cursan os enquisados 
de cada rama de coñecemento, chama a atención a alta porcentaxe de 
titulados da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas I que está a cursar estudos 
de mestrado (69,10%, fronte á media de 47,50% do total do SUG), mentres 
que só un 3,24% está a realizar o doutoramento. No caso da rama de 
Ciencias, a distribución é inversa, cun 57,69% de enquisados que cursan o 
doutoramento e só un 28,31% que se decantan polo mestrado. No caso das 
ramas de Artes e Humanidades I e II, tamén é moito maior a cantidade de 
estudantes de mestrado (51,35% e 55,78%) ca de doutoramento (36,05% 
e 36,98% respectivamente). No resto de ramas a distribución dista menos da 
que se aprecia no global do SUG na Táboa 144.

Táboa 144.  Tipo de estudos universitarios que cursa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Ciencias da Saúde 0,54% 2,91% 26,59% 46,21% 24,77%

Ciencias 0,70% 0,00% 15,71% 28,31% 57,69%

Enxeñaría e Arquitectura 0,89% 11,97% 24,46% 47,80% 17,08%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 0,00% 3,39% 27,84% 69,10% 3,24%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 0,00% 2,74% 36,33% 32,14% 30,81%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 1,20% 9,48% 41,06% 44,16% 7,26%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 0,00% 5,10% 30,63% 49,35% 17,10%

Artes e Humanidades I 0,00% 1,88% 12,61% 51,35% 36,05%

Artes e Humanidades II 0,75% 1,89% 8,19% 55,78% 36,98%

SUG 0,61% 6,28% 28,31% 47,50% 19,77%

En canto á preparación de oposicións na Táboa 145, é na rama de Ciencias 
Xurídicas e Sociais III na que se concentra unha maior cantidade de opositores 
(46,08%, que contrasta co 19,59% do SUG), seguida de Ciencias da Saúde 
(22,94%). As ramas con menor taxa de titulados preparando oposicións 
son as de Enxeñería e Arquitectura (6,40%), Ciencias Sociais e Xurídicas IV 
(7,80%) e Ciencias Sociais e Xurídicas I (8,33%).
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Táboa 145.  Prepara oposicións.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si prepara oposicións Non prepara oposicións

Ciencias da Saúde 22,94% 77,06%

Ciencias 12,65% 87,35%

Enxeñaría e Arquitectura 6,40% 93,60%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 8,33% 91,67%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 18,96% 81,04%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 46,08% 53,92%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 7,80% 92,20%

Artes e Humanidades I 17,94% 82,06%

Artes e Humanidades II 19,65% 80,35%

SUG 19,59% 80,41%

As diferenzas por sexos e ramas de coñecemento concordan cos resultados 
globais do SUG. É na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas III onde se atopa 
unha maior distancia entre homes e mulleres: un 14,27% máis de mulleres 
ca de homes preparan oposicións, o que contrasta co 5,46% de diferenza 
total no SUG na Táboa 146.

Táboa 146.  Prepara oposicións segundo o sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Si prepara 

oposicións homes
Si prepara 

oposicións mulleres
Si prepara 
oposicións

Ciencias da Saúde 19,82% 24,28% 22,94%

Ciencias 11,70% 12,58% 12,65%

Enxeñaría e Arquitectura 5,31% 9,30% 6,40%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

8,15% 8,53% 8,33%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

17,01% 20,45% 18,96%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

33,65% 47,92% 46,08%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

6,52% 8,43% 7,80%

Artes e Humanidades I 13,00% 18,65% 17,94%

Artes e Humanidades II 11,66% 18,84% 19,65%

SUG 15,57% 21,03% 19,59%
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A Táboa 147 amosa as proporcións de titulados que están a traballar no 
momento actual por ramas de coñecemento. A maior porcentaxe de 
traballadores atópase na rama de Ciencias da Saúde (83,00%), seguida de 
Enxeñaría e Arquitectura (72,79%), mentres que as menores están en Artes 
e Humanidades I (45,71%) e Ciencias (59,10%).

Táboa 147.  Traballa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si traballa Non traballa

Ciencias da Saúde 83,00% 17,00%

Ciencias 59,10% 40,90%

Enxeñaría e Arquitectura 72,79% 27,21%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 67,53% 32,47%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 64,02% 35,98%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 60,14% 39,86%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 60,49% 39,51%

Artes e Humanidades I 45,75% 54,25%

Artes e Humanidades II 69,81% 30,19%

SUG 67,53% 32,47%

Na análise por sexos na Táboa 148 amósase a maior proporción de varóns 
traballadores na maioría de categorías, a excepción de Artes e Humanidades 
II (un 24,21% de mulleres máis ca de homes), Ciencias Sociais e Xurídicas I 
e IV (6,64% e 3,25% de diferenza a prol das mulleres, respectivamente). O 
resto de ramas amosan maior proporción de homes traballando, con datos 
similares aos do total do SUG.

Táboa 148.  Traballa segundo o sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si traballa homes Si traballa mulleres Si traballa

Ciencias da Saúde 87,29% 82,79% 83,00%

Ciencias 59,68% 56,65% 59,10%

Enxeñaría e Arquitectura 75,10% 69,50% 72,79%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 63,90% 70,54% 67,53%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 69,09% 60,73% 64,02%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 64,87% 59,69% 60,14%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 58,11% 61,36% 60,49%

Artes e Humanidades I 49,74% 44,42% 45,75%

Artes e Humanidades II 50,24% 74,45% 69,81%

SUG 68,94% 66,71% 67,53%
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En canto á análise de ocupación xeral por ramas de coñecemento na Táboa 
149, a opción contestada con maior frecuencia foi só traballa na maioría de 
ramas e no total do SUG. Destaca a alta porcentaxe de enquisados da rama 
de Artes e Humanidades I que non se atopa en ningunha das situacións 
suxeridas (24,36%), e tamén a elevada proporción de enquisados da rama 
de Ciencias que estuda e traballa (21,64%) e das ramas de Ciencias Sociais e 
Xurídicas III que preparan oposicións e asemade traballan (21,17%).

Táboa 149.  Estuda, prepara oposicións e/ou traballa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Ciencias da Saúde 1,36% 1,19% 10,10% 3,74% 12,83% 7,55% 58,71% 4,51%

Ciencias 0,75% 0,81% 21,64% 15,66% 3,48% 7,62% 33,24% 16,81%

Enxeñaría e 
Arquitectura

0,89% 0,79% 14,74% 9,33% 2,12% 2,60% 55,04% 14,49%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

0,40% 0,35% 9,06% 8,83% 2,51% 5,08% 55,57% 18,21%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

0,56% 0,78% 9,55% 5,74% 4,06% 13,56% 49,85% 15,90%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

3,16% 3,12% 7,79% 7,59% 21,17% 18,63% 28,03% 10,52%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

1,52% 0,97% 9,46% 16,68% 1,35% 3,95% 48,15% 17,91%

Artes e 
Humanidades I

1,60% 3,39% 14,50% 17,69% 4,14% 8,81% 25,52% 24,36%

Artes e 
Humanidades II

1,91% 3,68% 14,65% 10,33% 9,72% 4,34% 43,53% 11,84%

SUG 1,39% 1,47% 11,65% 8,86% 8,11% 8,62% 46,36% 13,53%
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A proporción de enquisados que traballaron nalgún momento dende a 
finalización da titulación ata o momento actual por ramas de coñecemento 
mantense bastante similar á do total do SUG na Táboa 150. Destacan 
positivamente as ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas I e Enxeñaría 
e Arquitectura (69,44% e 64,56% de titulados que si traballaron, 
respectivamente), e de xeito negativo Artes e Humanidades I e Ciencias 
(48,37% e 46,55% de titulados que non traballaron en ningún momento, 
respectivamente).

Táboa 150.  Traballou nalgún momento dende que rematou a titulación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Si traballou Non traballou

Ciencias da Saúde 60,85% 39,15%

Ciencias 53,45% 46,55%

Enxeñaría e Arquitectura 64,56% 35,44%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 69,44% 30,56%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 55,45% 44,55%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 61,65% 38,35%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 60,31% 39,69%

Artes e Humanidades I 51,63% 48,37%

Artes e Humanidades II 55,92% 44,08%

SUG 61,54% 38,46%

No tocante ao tempo transcorrido dende a finalización do último traballo na 
Táboa 151, non se aprecian grandes diferenzas por ramas de coñecemento 
con respecto ao total do SUG, se ben destacan negativamente as ramas de 
Ciencias Sociais e Xurídicas II (3,20%) e Artes e Humanidades II (5,07%), 
nas que unha mínima porcentaxe afirma levar menos dun mes sen traballo, 
e mais as de Ciencias Sociais e Xurídicas II (34,99%), Artes e Humanidades 
II (30,43%) e Ciencias Sociais e Xurídicas I (30,02%), nas que a maior parte 
dos enquisados leva 12 meses ou máis sen traballar.
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Táboa 151.  Tempo (en meses) dende que finalizou o último traballo37.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de 
coñecemento

Menos de 
1 mes

Entre 1 e 
3 meses

Entre 3 e 
6 meses

Entre 6 e 
12 meses

12 meses 
ou máis

Tempo 
medio

Ciencias da Saúde 10,63% 20,22% 33,91% 11,31% 23,93% 7,08

Ciencias 13,42% 23,74% 25,25% 11,73% 25,86% 6,16

Enxeñaría e 
Arquitectura

11,60% 19,60% 26,01% 16,19% 26,59% 6,71

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

6,59% 19,16% 24,47% 19,77% 30,02% 8,07

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

3,20% 22,21% 11,35% 28,24% 34,99% 8,51

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

9,15% 19,26% 27,40% 17,72% 26,47% 7,05

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

10,79% 23,81% 30,90% 8,44% 26,06% 6,82

Artes e 
Humanidades I

10,09% 13,40% 28,73% 21,53% 26,24% 7,05

Artes e 
Humanidades II

5,07% 23,68% 11,42% 29,40% 30,43% 8,19

SUG 9,25% 20,18% 25,43% 17,58% 27,56% 7,23
37

Na comparativa por sexos en canto ao tempo que levan actualmente sen 
traballar, non se aprecian grandes diferenzas respecto ao total do SUG (Táboa 
152). Destaca que o tempo mínimo transcorrido dende o último traballo 
atópase entre os homes de Ciencias da Saúde (media de 4,55 meses), o que 
contrasta coa media das mulleres de dita rama (7,80 meses), que é superior á 
do total do SUG (7,23 meses). Por outra banda, nas ramas de Ciencias Sociais 
e Xurídicas II e Artes e Humanidades I cómpre salientar a menor duración do 
período sen traballo no caso das mulleres (11,13 meses para os homes e 
8,62 para as mulleres no primeiro caso, e 10,77 e 6,22 no segundo).

37 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Táboa 152.  Tempo medio (en meses) dende que finalizou o último traballo 
segundo o sexo38.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Tempo medio 

homes
Tempo medio 

mulleres
Tempo medio

Ciencias da Saúde 4,55 7,80 7,08

Ciencias 6,98 5,82 6,16

Enxeñaría e Arquitectura 6,96 6,47 6,71

Ciencias Sociais e Xurídicas I 6,81 8,86 8,07

Ciencias Sociais e Xurídicas II 11,13 8,62 8,51

Ciencias Sociais e Xurídicas III 6,73 7,36 7,05

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 7,05 5,97 6,82

Artes e Humanidades I 10,77 6,22 7,05

Artes e Humanidades II 6,30 8,35 8,19

SUG 7,08 7,38 7,23
38

Os motivos polos que se finalizou o traballo na Táboa 153 foron en case 
todos os casos o remate do contrato, sen grandes diferenzas entre as ramas 
de coñecemento.

Táboa 153.  Motivo da finalización do último traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Fin do contrato Baixa voluntaria
Outros 

motivos

Ciencias da Saúde 75,71% 19,96% 4,33%

Ciencias 78,91% 13,21% 7,88%

Enxeñaría e Arquitectura 73,98% 19,99% 6,02%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 75,46% 16,28% 8,25%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 67,42% 19,56% 13,02%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 79,12% 14,90% 5,98%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 80,66% 7,88% 11,46%

Artes e Humanidades I 76,06% 17,89% 6,05%

Artes e Humanidades II 67,95% 24,60% 7,45%

SUG 75,29% 17,55% 7,16%

38 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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5.4. Emprego actual39

Esta sección analiza as características do emprego actual dos titulados 
segundo as diferentes titulacións acadadas polos mesmos.

5.4.1. Lugar de traballo e antigüidade no posto

En relación co lugar de traballo, a Táboa 154, presenta os resultados para 
as diferentes ramas de coñecemento. Os feitos máis destacados son os 
seguintes:

•	 No tocante aos lugares de traballo en Galicia, A Coruña é a provincia 
con maior porcentaxe en canto ao lugar de traballo en todas as ramas 
de coñecemento. Destaca Ciencias Sociais e Xurídicas II coa maior 
porcentaxe de traballos na Coruña (57,62%) e as menores porcentaxes 
nas provincias de Pontevedra (18,07%) e Ourense (3,26%). Pontevedra 
é a segunda provincia en canto ao lugar de traballo tamén en todas as 
ramas de coñecemento, cunha participación maior en Ciencias Sociais 
e Xurídicas III (29,83%) e Artes e Humanidades I (29,21%).

•	 No tocante ao traballo fóra de Galicia, destacan coas máximas 
porcentaxes:

– Artes e Humanidades II, co 30,89% dos titulados traballando fóra 
de Galicia: o 17,37% no estranxeiro (resto de Europa e resto do 
mundo) e o 13,52% no resto de España.

– Ciencias da Saúde, co 23,03% dos titulados traballando fóra de 
Galicia, cun 1,24% no resto da Unión Europea.

– Ciencias Sociais e Xurídicas IV, co 22,49% dos titulados traballando 
fóra de Galicia, sobre todo no resto de España (21,16%).

– Pola contra, Ciencias Sociais e Xurídicas III presenta a menor 
porcentaxe de titulados traballando fóra de Galicia (un 9,38%), 
seguida de Ciencias Sociais e Xurídicas II, cun 12,69%, e Artes e 
Humanidades I, cun 14,20%.

•	 A porcentaxe de titulados traballando no estranxeiro é en xeral 
pequena, e destacan Enxeñería e Arquitectura, co 5,62%, e Ciencias, 
co 4,62%.

39 Os resultados contidos neste apartado corresponden unicamente ás respostas dos enquisados que 
traballaban no momento de realizar a enquisa. Aínda que tamén responderon este bloque de preguntas 
os que non traballaban pero si o fixeran con anterioridade, decidiuse non incluír as súas respostas debido 
a que se apreciaron diferenzas importantes entre as súas contestacións e as dadas polos enquisados que si 
traballaban.
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Táboa 154.  Lugar do traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de 
coñecemento

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra
Resto de 
España

Resto da 
Unión 

Europea

Resto 
do 

mundo

Ciencias da Saúde 37,02% 8,87% 8,22% 22,85% 21,79% 1,24% 0,00%

Ciencias 43,76% 5,96% 6,64% 23,18% 15,86% 3,69% 0,93%

Enxeñaría e 
Arquitectura

41,84% 6,79% 5,81% 23,35% 16,58% 3,82% 1,80%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

42,94% 11,33% 6,38% 23,02% 15,30% 0,84% 0,20%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

57,62% 8,27% 3,26% 18,07% 10,69% 1,89% 0,21%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

40,11% 11,29% 9,39% 29,83% 7,70% 1,50% 0,18%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

41,56% 7,74% 6,03% 22,18% 21,16% 1,33% 0,00%

Artes e 
Humanidades I

38,83% 12,62% 5,14% 29,21% 13,02% 1,18% 0,00%

Artes e 
Humanidades II

32,40% 4,56% 3,92% 28,24% 13,52% 15,02% 2,35%

SUG 42,15% 8,88% 6,67% 24,38% 14,64% 2,62% 0,67%

En canto aos motivos de traballar fóra de Galicia, a Táboa 155 amosa os 
resultados por rama de coñecemento. Nótese que esta é unha pregunta 
múltiple, polo que as porcentaxes poden non sumar 100% por rama de 
coñecemento se os titulados sinalaban varias opcións.

Como se pode observar, destaca Artes e Humanidades I, na que a maioría 
dos titulados que traballan fóra non o fai por razóns estritamente laborais, 
pois un 7,08% dos que traballan fóra sinalan que non atopan traballo en 
Galicia e un 10,63% alega que atoparon unha mellor oferta no exterior, 
mentres que o 35,63% sinala razóns persoais e o 50% sinala outras razóns.

No sentido contrario, destacan Ciencias Sociais e Xurídicas I e IV, coas maiores 
porcentaxes asignadas a razóns estritamente laborais. A segunda presenta a 
maior porcentaxe de titulados que traballan fóra que sinalaron que atoparan 
unha mellor oferta no exterior: 58,52%. E a primeira, pola súa banda, amosa 
a maior porcentaxe de titulados traballando fóra que non atoparon traballo 
en Galicia: un 39,50%.
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Táboa 155.  Motivo de non traballar en Galicia.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Non atopar 

traballo en Galicia
Mellor oferta no 

exterior
Razóns 

persoais
Por outras 

razóns

Ciencias da Saúde 24,55% 24,11% 40,47% 27,64%

Ciencias 38,86% 23,51% 28,34% 20,00%

Enxeñaría e Arquitectura 44,51% 31,40% 16,60% 20,04%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

44,42% 39,50% 17,67% 26,86%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

28,62% 39,12% 38,23% 11,51%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

36,96% 22,15% 24,61% 37,66%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

58,52% 23,05% 8,64% 32,97%

Artes e Humanidades I 7,08% 10,63% 35,63% 50,00%

Artes e Humanidades II 40,82% 28,31% 39,23% 23,74%

SUG 37,36% 28,67% 25,78% 26,53%

A Táboa 156 amosa os resultados sobre a antigüidade no traballo por rama 
de coñecemento. Os feitos máis destacados son os seguintes:

•	 Os traballos con maior antigüidade son os de Ciencias da Saúde, onde 
o 60,56% dos titulados superan o ano de antigüidade e o 31,26% 
superan os dous anos.

•	 No lado contrario sitúanse as ramas de Artes e Humanidades I e 
II, onde a antigüidade dos titulados é a menor do SUG: nos dous 
casos, máis do 57% dos titulados que traballan non superan o ano de 
antigüidade, e o 47,47% e o 42,45%, respectivamente, non superan 
os 6 meses.

Como se pode ver na Táboa 156, a rama de coñecemento con maior 
antigüidade media é Ciencias da Saúde (15,35 meses), seguida de Enxeñaría 
e Arquitectura (12,93 meses). Os titulados que menos tempo levan no 
traballo son os de Artes e Humanidades I e II, con 8,28 e 8,78 meses, 
respectivamente.
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Táboa 156.  Tempo (en meses) que leva no traballo40.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de 
coñecemento

Menos de 
6 meses

Entre 6 e 
12 meses

Entre 12 e 
18 meses

Entre 18 e 
24 meses

24 meses 
ou máis

Tempo 
medio

Ciencias da Saúde 14,92% 13,22% 11,31% 29,30% 31,26% 15,35

Ciencias 29,99% 17,76% 22,13% 10,37% 19,75% 11,12

Enxeñaría e 
Arquitectura

22,83% 16,41% 13,78% 10,38% 36,60% 12,93

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

24,16% 20,91% 17,54% 11,26% 26,13% 11,85

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

20,69% 17,87% 11,43% 8,18% 41,82% 11,20

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

36,47% 11,97% 13,67% 5,52% 32,37% 10,47

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

29,62% 17,45% 16,82% 10,36% 25,75% 10,84

Artes e 
Humanidades I

47,47% 10,09% 9,55% 5,18% 27,70% 8,28

Artes e 
Humanidades II

42,45% 15,50% 13,33% 7,27% 21,46% 8,77

SUG 26,90% 15,72% 14,25% 11,60% 31,54% 11,91
40

Os resultados de antigüidade en razón de sexos para as diferentes ramas de 
coñecemento amósanse na Táboa 157. Como se pode observar, as mulleres 
posúen máis antigüidade media nas ramas de coñecemento de Ciencias 
(12,91 meses fronte a 10,06 meses), mentres que son os homes os de máis 
antigüidade en Artes e Humanidades II. Nas outras ramas de coñecemento 
a antigüidade no traballo non parece depender sensiblemente do sexo dos 
titulados.

40 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Táboa 157.  Tempo medio (en meses) que leva no traballo41 segundo o sexo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Tempo medio 

homes
Tempo medio 

mulleres
Tempo medio

Ciencias da Saúde 15,98 15,35 15,35

Ciencias 12,91 10,06 11,12

Enxeñaría e Arquitectura 13,09 12,74 12,93

Ciencias Sociais e Xurídicas I 12,86 11,29 11,85

Ciencias Sociais e Xurídicas II 10,90 11,47 11,20

Ciencias Sociais e Xurídicas III 10,46 10,60 10,47

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 10,01 10,64 10,84

Artes e Humanidades I 8,98 8,03 8,28

Artes e Humanidades II 6,93 8,93 8,77

SUG 12,19 11,76 11,91
41

5.4.2. Modalidade de contratación e tipo de xornada

Nesta sección analízase o réxime do traballo dos titulados (conta propia ou 
allea) por rama de coñecemento. Os resultados obtidos amósanse na Táboa 
158.

Como se pode observar, o réxime por conta allea é maioritario, con 
porcentaxes que superan o 85% en case todas as ramas de coñecemento, 
non sendo en Artes e Humanidades I, Ciencias Sociais e Xurídicas II e 
Enxeñaría e Arquitectura, onde as porcentaxes de contratos por conta propia 
son do 21,46%, 19,23% e 17,70%, respectivamente.

As ramas con menor porcentaxe de traballos por conta propia son Ciencias 
da Saúde (8,74%), Ciencias Sociais e Xurídicas I (10,28%) e Artes e 
Humanidades II (10,99%).

41 O tempo medio calculouse descartando as respostas maiores ou iguais a 36 meses.
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Táboa 158.  Modalidade de contratación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento Conta propia Conta allea

Ciencias da Saúde 8,74% 91,26%

Ciencias 12,64% 87,36%

Enxeñaría e Arquitectura 17,70% 82,30%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 10,28% 89,72%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 19,23% 80,77%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 12,96% 87,04%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 13,65% 86,35%

Artes e Humanidades I 21,46% 78,54%

Artes e Humanidades II 10,99% 89,01%

SUG 13,98% 86,02%

A distribución do réxime do traballo segundo o sexo nas distintas ramas 
de coñecemento amósanse na Táboa 159. Como se pode observar, en 
practicamente todos os casos a porcentaxe de homes que traballan por 
conta propia supera á das mulleres. A única excepción é a rama de Artes 
e Humanidades I, na que os dous sexos están practicamente igualados. As 
diferenzas maiores entre sexos por este concepto danse nas ramas de Artes 
e Humanidades II (23,99% dos homes fronte ao 10,62% das mulleres), 
Ciencias Sociais e Xurídicas II (26,19% fronte ao 15,93%) e, a máis distancia, 
Ciencias da Saúde (13,89% fronte ao 6,62%) e Ciencias Sociais e Xurídicas 
I (14,49% fronte ao 7,96%).

Táboa 159.  Modalidade de contratación segundo o sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Conta propia 

homes
Conta propia 

mulleres
Conta propia

Ciencias da Saúde 13,89% 6,62% 8,74%

Ciencias 16,49% 12,36% 12,64%

Enxeñaría e Arquitectura 19,03% 15,56% 17,70%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 14,49% 7,96% 10,28%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 26,19% 15,93% 19,23%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 15,36% 12,26% 12,96%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 17,42% 14,50% 13,65%

Artes e Humanidades I 21,35% 21,72% 21,46%

Artes e Humanidades II 23,99% 10,62% 10,99%

SUG 17,66% 12,40% 13,98%
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En canto ao tipo de contrato dos traballos por conta allea, a Táboa 160 
amosa os resultados obtidos nas distintas ramas de coñecemento. Nestes 
resultados destacan os seguintes feitos:

•	 Os contratos indefinidos superan o 45% dos contratos nas ramas 
de Artes e Humanidades I (46,17%), Ciencias Sociais e Xurídicas I 
(45,91%) e Ciencias (45,36%). Non obstante, este tipo de contratos 
non supera o 35% dos contratos nas ramas de Ciencias da Saúde 
(34,79%) e Ciencias Sociais e Xurídicas II (34,64%).

•	 As ramas de coñecemento con maior porcentaxe de contratos 
eventuais son Ciencias Sociais e Xurídicas II (48,17%) e III (42,97%), 
e as de menor porcentaxe neste concepto son Ciencias Sociais e 
Xurídicas I (34,22%) e Ciencias (37,95%).

•	 A porcentaxe de contratos en prácticas vai dende o 17,20% de 
Ciencias da Saúde ao 9,83% de Ciencias Sociais e Xurídicas II.

•	 A porcentaxe de bolsas sitúase entre o 8,08% de Artes e Humanidades 
II e o 2,47% de Artes e Humanidades I.

•	 Finalmente, o traballo sen contrato está máis presente nas ramas 
de Ciencias Sociais e Xurídicas IV (2,83%), Artes e Humanidades II 
(2,76%) e Ciencias Sociais e Xurídicas III (2,11%), e é inexistente na 
rama de Artes e Humanidades I.

Táboa 160.  Tipo de contrato por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de 
coñecemento

Indefinido Eventual En prácticas Bolsa
Sen 

contrato

Ciencias da Saúde 34,79% 40,24% 17,20% 6,23% 1,55%

Ciencias 45,36% 37,95% 10,00% 5,84% 0,84%

Enxeñaría e 
Arquitectura

38,97% 42,41% 11,04% 7,04% 0,54%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

45,91% 34,22% 12,97% 5,30% 1,59%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

34,64% 48,17% 9,83% 6,67% 0,69%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

37,97% 42,97% 12,27% 4,68% 2,11%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

38,22% 38,21% 14,57% 6,17% 2,83%

Artes e Humanidades I 46,17% 41,41% 9,95% 2,47% 0,00%

Artes e Humanidades II 39,68% 38,22% 11,25% 8,08% 2,76%

SUG 39,46% 40,95% 12,33% 5,93% 1,33%
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Os resultados do tipo de xornada nas distintas ramas de coñecemento 
amósanse na Táboa 161. Sobre eles, destacamos os seguintes feitos:

•	 A xornada a tempo parcial é maioritaria nas ramas de Ciencias Sociais 
e Xurídicas III (52,48%) e Artes e Humanidades I (51,22%), pero son 
case a metade tamén en Artes e Humanidades II (47,27%).

•	 En contraposición, as ramas con menores porcentaxes de traballo a 
tempo parcial son Enxeñaría e Arquitectura (14,77%) e Ciencias da 
Saúde (16,59%),

Táboa 161.  Tipo de xornada.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento A tempo parcial A tempo completo

Ciencias da Saúde 16,59% 83,41%

Ciencias 26,17% 73,83%

Enxeñaría e Arquitectura 14,77% 85,23%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 23,73% 76,27%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 23,62% 76,38%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 52,48% 47,52%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 29,32% 70,68%

Artes e Humanidades I 51,22% 48,78%

Artes e Humanidades II 47,27% 52,73%

SUG 28,69% 71,31%

A Táboa 162 recolle as porcentaxes de xornada a tempo parcial nas distintas 
ramas de coñecemento para cada un dos sexos. Os feitos máis relevantes ao 
respecto son os seguintes:

•	 En todas as ramas de coñecemento as mulleres superan aos homes 
na porcentaxe de traballos a tempo parcial. Esta diferenza destaca 
especialmente nas ramas de Artes e Humanidades I, cun 63,20% de 
mulleres a tempo parcial fronte ao 40,20% dos homes, e de Ciencias, 
cun 35,40% de mulleres a tempo parcial fronte ao 13,07% dos 
homes. 

•	 Pola contra, Ciencias da Saúde non presenta practicamente diferenzas 
entre sexos por este concepto. Séguena as ramas de Enxeñería e 
Arquitectura (17,54% das mulleres fronte ao 12,64% dos homes) e 
Ciencias Sociais e Xurídicas III (55,86% das mulleres fronte ao 45,39% 
dos homes) e IV (33,23% das mulleres fronte ao 24,69% dos homes).
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Táboa 162.  Tipo de xornada segundo o sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
A tempo parcial 

homes
A tempo parcial 

mulleres
A tempo parcial

Ciencias da Saúde 16,64% 16,30% 16,59%

Ciencias 13,07% 35,40% 26,17%

Enxeñaría e Arquitectura 12,64% 17,54% 14,77%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 17,03% 28,04% 23,73%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 16,01% 28,01% 23,62%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 45,39% 55,86% 52,48%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 24,69% 33,23% 29,32%

Artes e Humanidades I 40,20% 63,20% 51,22%

Artes e Humanidades II 33,40% 47,09% 47,27%

SUG 23,06% 32,25% 28,69%

5.4.3. Tamaño da empresa

A Táboa 163 amosa os resultados relativos ao tamaño da empresa ou 
entidade na que traballan os titulados segundo a súa rama de coñecemento. 
Sobre estes datos salientamos os seguintes feitos:

•	 Ciencias da Saúde é a rama con maior porcentaxe de empresas ou 
entidades por riba dos 250 empregados (un 52,93%), seguida a 
distancia por Ciencias (40,78%). Na banda contraria sitúase Ciencias 
Sociais e Xurídicas III, cun 19,32%.

•	 Sumando as porcentaxes de medianas (de 50 a 249 empregados) e 
grandes empresas (250 empregados ou máis), despois de Ciencias 
da Saúde (58,22%) destaca Ciencias Sociais e Xurídicas IV, cun 
55,56%. Na banda contraria, Ciencias Sociais e Xurídicas III e Artes 
e Humanidades I presentan unha maior porcentaxe de contratos en 
pequenas e micro empresas: a primeira cun 62,25% dos contratos, e 
a segunda co 58,46%.

•	 Enxeñaría e Arquitectura (13,95%), Artes e Humanidades I (13,42%) 
e II (10,69%) e Ciencias Sociais e Xurídicas III (10,33%) son as ramas 
con maior porcentaxe de empresas que non pasan dun empregado. 
As restantes ramas de coñecemento non chegan ao 10% por este 
concepto, e Ciencias Sociais e Xurídicas I, cun 4,62%, é a rama coa 
menor porcentaxe.

•	 No nivel de entre 2 e 9 empregados, destacan as seguintes ramas, 
por esta orde: Artes e Humanidades I (29,62%), Ciencias Sociais e 
Xurídicas II (29,35%) e I (28,99%), e Ciencias da Saúde (25,72%).
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Táboa 163.  Número de empregados da entidade.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
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Ciencias da Saúde 6,51% 25,72% 9,55% 5,29% 52,93%

Ciencias 9,65% 20,54% 15,83% 13,19% 40,78%

Enxeñaría e Arquitectura 13,95% 16,50% 19,12% 19,00% 31,44%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 4,62% 28,99% 20,03% 13,53% 32,82%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 7,27% 29,35% 17,10% 11,12% 35,16%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 10,33% 23,48% 28,44% 18,43% 19,32%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 9,41% 17,59% 17,44% 23,19% 32,37%

Artes e Humanidades I 13,42% 29,62% 15,43% 7,00% 34,54%

Artes e Humanidades II 10,69% 22,70% 16,87% 18,29% 31,45%

SUG 9,62% 23,21% 19,11% 14,77% 33,28%

5.4.4. Salario

A Táboa 164 recolle os resultados relativos ao salario dos titulados que 
traballan, segundo as diferentes ramas de coñecemento. Téñase en conta 
que estas cifras son as comunicadas polos titulados na enquisa e, xa que 
logo, non se contrastaron cos correspondentes contratos. Destes datos, 
destacan os seguintes feitos máis importantes:

•	 As ramas de coñecemento con maior presenza de salarios por riba dos 
1.000 € son Ciencias da Saúde, cun 68,79% dos titulados que gañan 
máis de 1.000 €, seguida de Enxeñaría e Arquitectura, cun 60,14%, 
e, a máis distancia, Ciencias Sociais e Xurídicas II, cun 46,53%.

•	 Dentro dos salarios máis altos, Enxeñería e Arquitectura presenta a 
porcentaxe máis alta en salarios por riba dos 2.000 € (8,16%), seguida 
Ciencias Sociais e Xurídicas II (5,86%). No intervalo entre 1.500 € e 
2.000 € a rama con maior porcentaxe é Ciencias da Saúde, co 29,42% 
dos salarios. 

•	 Na banda contraria, destacan Artes e Humanidades I (80,72%) e II 
(70,20%) e Ciencias Sociais e Xurídicas III (70,50%) como as ramas 
con maior porcentaxe de salarios por baixo dos 1.000 €. Artes e 
Humanidades I é tamén a de maior proporción de salarios por baixo 
dos 500 €, seguida de Ciencias Sociais e Xurídicas III cun 30,93%.
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•	 Finalmente, cómpre volver salientar o caso de Artes e Humanidades 
I, xa que o 6,40% dos seus titulados traballan sen percibir salario 
ningún. Séguena a distancia por este concepto as ramas de Ciencias, 
cun 2,79%, e de Ciencias Sociais e Xurídicas II, cun 2,38%. 

En consonancia co anterior, as ramas de coñecemento con maior salario 
medio superan o nivel dos 1.000 € e son, por esta orde, Ciencias da Saúde 
(1.258,12 €), Enxeñería e Arquitectura (1.188,22 €) e Ciencias Sociais e 
Xurídicas II (1.077,42 €).

Como dicimos, as outras ramas de coñecemento non superan os 1.000 € 
de salario medio, e as que quedan máis lonxe desta cifra son, por esta orde, 
Artes e Humanidades I (814,84 €) e Ciencias Sociais e Xurídicas III (863,55 €).

Táboa 164.  Salario neto mensual (en euros). 
 Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de 
coñecemento

Sen 
salario

Menos 
de 500 €

Entre 
500 € e 
1.000 €

Entre 
1.000 € e 
1.500 €

Entre 
1.500 € e 
2.000 €

2.000 € 
ou máis

Salario 
medio

Ciencias da 
Saúde

0,40% 4,92% 25,89% 36,10% 29,42% 3,27% 1.258,12 €

Ciencias 2,79% 15,75% 45,45% 26,61% 8,47% 0,94% 939,00 €
Enxeñaría e 
Arquitectura

1,74% 6,84% 31,28% 37,03% 14,94% 8,16% 1.188,22 €

Ciencias Sociais 
e Xurídicas I

0,44% 13,94% 46,77% 30,73% 5,90% 2,22% 956,73 €

Ciencias Sociais 
e Xurídicas II

2,38% 12,09% 39,01% 28,02% 12,65% 5,86% 1.077,42 €

Ciencias Sociais 
e Xurídicas III

0,24% 30,93% 39,32% 19,75% 7,76% 1,99% 863,55 €

Ciencias Sociais 
e Xurídicas IV

1,30% 14,75% 49,29% 29,63% 5,02% 0,00% 904,72 €

Artes e 
Humanidades I

6,40% 33,02% 41,30% 10,38% 4,56% 4,33% 814,84 €

Artes e 
Humanidades II

0,62% 19,44% 50,13% 14,94% 11,71% 3,15% 930,80 €

SUG 1,31% 15,42% 37,92% 28,74% 12,61% 4,00% 1.037,08 €

Por sexos, os salarios de cada rama de coñecemento preséntanse na Táboa 
165. Como se pode observar, en todas as ramas de coñecemento o salario 
medio das mulleres é menor ca o dos homes, cunha diferenza media de 
172,27 € no total do SUG, o que supón que os homes teñen un salario 
medio un 17,66% máis alto ca o das mulleres. Con todo, a magnitude destas 
diferenzas e bastante heteroxénea:
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•	 A maior diferenza no salario medio entre sexos prodúcese en Artes 
e Humanidades I, con 1.009,42 € no caso dos homes fronte aos 
696,21 € no caso das mulleres: unha diferenza de máis de 300 €. Isto 
supón que o salario medio dos homes é por termo medio un 44,99% 
maior do que gañan as mulleres, ou ben que o que gañan as mulleres 
é un 31,02% menor do que ganan os homes.

•	 Diferenzas por riba dos 200 € atópanse nas ramas de Ciencias Sociais 
e Xurídicas III (246,86 €, é dicir, un 30,33% máis os homes ca as 
mulleres), Ciencias Sociais e Xurídicas II (254,91 €, un 25,76% máis 
os homes ca as mulleres).

•	 As menores diferenzas preséntanse nas ramas de Artes e Humanidades 
II (97,69 €, ou un 10,54% máis os homes ca as mulleres), Ciencias 
(121,03 €, ou un 13,63% máis os homes), Ciencias da Saúde 
(122,89 €, ou un 9,94% máis os homes) e Ciencias Sociais e Xurídicas I 
(123,58 €, ou un 13,48% máis os homes).

Táboa 165.  Salario neto mensual medio (en euros) segundo o sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Salario medio 

homes
Salario medio 

mulleres
Salario medio

Ciencias da Saúde 1.358,75 € 1.235,86 € 1.258,12 €

Ciencias 1.009,03 € 888,00 € 939,00 €

Enxeñaría e Arquitectura 1.229,17 € 1.086,23 € 1.188,22 €

Ciencias Sociais e Xurídicas I 1.040,17 € 916,59 € 956,73 €

Ciencias Sociais e Xurídicas II 1.244,52 € 989,61 € 1.077,42 €

Ciencias Sociais e Xurídicas III 1.060,67 € 813,81 € 863,55 €

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 1.000,88 € 855,75 € 904,72 €

Artes e Humanidades I 1.009,42 € 696,21 € 814,84 €

Artes e Humanidades II 1.024,66 € 926,96 € 930,80 €

SUG 1.147,71 € 975,44 € 1.037,08 €

5.4.5. Funcións desenvolvidas e nivel de satisfacción

Como se comentou en seccións anteriores, a porcentaxe de titulados que 
traballaba no momento de realización da enquisa e que desenvolvía funcións 
de nivel universitario era para o total do SUG dun 71,07%. Das ramas de 
coñecemento consideradas, as porcentaxes máis altas danse en Ciencias da 
Saúde (92,23%), Enxeñaría e Arquitectura (81,27%) e Ciencias (73,26%), 
como se pode ver na Táboa 166. Moi preto do valor global sitúase Artes e 
Humanidades II, cun 71,08% de titulados que desenvolven funcións de nivel 
universitario, e todas as demais ramas quedan con valores inferiores á media. 
Destaca neste grupo o colectivo de titulados de Artes e Humanidades I, onde 
menos da metade (48,66%) desenvolve funcións de nivel universitario.
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Táboa 166.  Desenvolve funcións de nivel universitario.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Si desenvolve funcións de 

nivel universitario
Non desenvolve funcións de 

nivel universitario

Ciencias da Saúde 92,23% 7,77%

Ciencias 73,26% 26,74%

Enxeñaría e Arquitectura 81,27% 18,73%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 66,15% 33,85%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 65,77% 34,23%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 54,37% 45,63%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 68,31% 31,69%

Artes e Humanidades I 48,66% 51,34%

Artes e Humanidades II 71,08% 28,92%

SUG 71,07% 28,93%

Considerando os titulados que desenvolven funcións de nivel universitario, 
no global do SUG un 81,70% manifestaban que estas eran ademais propias 
da titulación. Esta porcentaxe supérase nas ramas de Ciencias da Saúde 
(96,16%) e Enxeñaría e Arquitectura (82,02%) como se pode ver na Táboa 
167, que eran ademais as ramas onde unha maior porcentaxe desenvolvía 
funcións de nivel universitario. Destaca tamén o 88,38% de titulados de 
Ciencias Sociais e Xurídicas I con funcións específicas da titulación, se ben 
neste colectivo só o 66,15% desenvolvían tarefas de nivel universitario.

Táboa 167.  Desenvolve funcións específicas da titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Si desenvolve funcións 
específicas da titulación

Non desenvolve funcións 
específicas da titulación

Ciencias da Saúde 96,16% 3,84%

Ciencias 79,92% 20,08%

Enxeñaría e Arquitectura 82,02% 17,98%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 88,38% 11,62%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 76,09% 23,91%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 74,59% 25,41%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 76,76% 23,24%

Artes e Humanidades I 70,98% 29,02%

Artes e Humanidades II 73,37% 26,63%

SUG 81,70% 18,30%
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As valoracións do nivel de satisfacción co traballo que desenvolven os 
titulados presentan diferenzas importantes, como se pode ver na Táboa 168. 
Por exemplo, as porcentaxes de titulados que manifestan estar bastante ou 
moi satisfeitos co seu traballo flutúa nun rango superior aos vinte puntos 
porcentuais, e acada o máximo valor nos titulados de Ciencias da Saúde 
(83,13% de titulados bastante ou moi satisfeitos co seu traballo) e o mínimo 
en Artes e Humanidades I (cun 60,42%). Cómpre salientar que esta era a 
rama que presentaba unha menor porcentaxe de titulados desenvolvendo 
funcións de nivel universitario no seu traballo. 

Táboa 168.  Nivel de satisfacción co traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de 
coñecemento

Nada Pouco Medianamente Bastante Moito
Nivel de 

satisfacción 
medio

Ciencias da Saúde 0,87% 3,49% 12,51% 37,51% 45,62% 4,24

Ciencias 2,50% 8,77% 23,17% 27,18% 38,37% 3,90

Enxeñaría e 
Arquitectura

2,42% 7,18% 26,43% 37,87% 26,10% 3,78

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

2,63% 6,32% 20,53% 38,15% 32,37% 3,91

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

4,04% 7,42% 21,06% 39,40% 28,09% 3,80

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

2,45% 8,37% 23,12% 26,06% 40,01% 3,93

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

0,47% 8,29% 30,21% 30,99% 30,04% 3,82

Artes e 
Humanidades I

4,80% 17,02% 17,75% 25,30% 35,12% 3,69

Artes e 
Humanidades II

2,21% 6,26% 17,69% 36,64% 37,20% 4,00

SUG 2,41% 7,29% 21,77% 34,10% 34,43% 3,91

5.4.6. Competencias requiridas no traballo actual

As valoracións da utilidade das competencias requiridas no traballo actual 
dos titulados (no momento de realización da enquisa) atópanse recollidas da 
Táboa 169 á Táboa 171. Ao igual ca nos resultados presentados para o SUG 
en seccións anteriores, un resumo das competencias máis e menos valoradas 
pódese ver na Táboa 172. 

Tendo en conta que para o global do SUG, as competencias máis valoradas 
eran a capacidade para a aprendizaxe, a capacidade para resolver problemas 
e a motivación, velaquí as conclusións que se poden tirar dos resultados 
presentados nesta sección: 
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•	 A capacidade para a aprendizaxe aparece no grupo das máis valoradas 
en todas as ramas agás en Ciencias da Saúde, Ciencias Sociais e 
Xurídicas III e Artes e Humanidades I.

•	 A capacidade para resolver problemas, segunda competencia máis 
valorada no global, non figura no grupo de cabeza en Ciencias Sociais 
e Xurídicas I e IV nin en Artes e Humanidades II.

•	 Os titulados das ramas de Enxeñaría e Arquitectura, Ciencias Sociais e 
Xurídicas II e IV e Artes e Humanidades I non valoran dentro das tres 
competencias máis útiles a motivación.

Pódese dicir daquela que, considerando as competencias máis valoradas, 
terían o “perfil medio” os titulados da rama de Ciencias, para os que as 
tres competencias principais no desenvolvemento do seu traballo coinciden 
coas do resultado global. Do mesmo xeito, as ramas que máis distarían do 
comportamento “medio” serían Ciencias Sociais e Xurídicas IV e Artes e 
Humanidades I.

Considerando as competencias menos valoradas no SUG (creatividade, 
capacidade de liderado e coñecementos de idiomas), as ramas que presentan 
un perfil máis semellante ao global serían Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias 
Sociais e Xurídicas I e II, onde os titulados tamén manifestan que estas tres 
competencias son as menos útiles para o desempeño do seu traballo. Todas 
as demais ramas comparten cando menos dúas das competencias menos 
valoradas, agás Artes e Humanidades II, e entran a miúdo neste grupo os 
coñecementos de informática.



197

5.  Resultados do EIL1112 por rama de coñecemento

Táboa 169.  Utilidade das competencias para o desempeño do traballo (parte I). 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
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Ciencias da Saúde 4,59 4,63 4,42 4,32 4,08 3,41 4,54 4,49

Ciencias 4,45 4,37 4,27 4,05 3,74 3,46 4,26 3,74

Enxeñaría e Arquitectura 4,47 4,33 4,34 4,09 3,68 3,51 4,14 3,73

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

4,39 4,34 4,29 4,06 3,48 3,09 4,40 3,66

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

4,48 4,35 4,33 4,06 3,64 3,26 4,51 3,88

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

4,40 4,57 4,45 4,23 3,79 3,96 4,59 3,75

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

4,35 4,23 4,29 4,12 3,52 3,56 4,56 3,32

Artes e Humanidades I 4,11 4,14 4,29 3,98 3,43 3,38 4,20 3,38

Artes e Humanidades II 4,56 4,57 4,38 4,09 3,77 3,87 4,70 3,86

SUG 4,45 4,42 4,36 4,14 3,72 3,51 4,41 3,82
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Táboa 170.  Utilidade das competencias para o desempeño do traballo (parte II). 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
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Ciencias da Saúde 4,61 4,45 4,33 4,25 4,16 4,61 4,63 4,18

Ciencias 3,84 4,12 4,33 4,09 3,96 4,14 4,41 4,13

Enxeñaría e Arquitectura 4,05 4,14 4,11 4,25 4,04 4,24 4,45 4,16

Ciencias Sociais e 
Xurídicas I

3,93 4,08 4,19 4,17 3,80 4,20 4,32 4,17

Ciencias Sociais e 
Xurídicas II

4,10 4,06 4,12 4,25 3,98 4,27 4,36 4,18

Ciencias Sociais e 
Xurídicas III

4,24 4,24 4,30 3,91 3,80 4,44 4,47 4,35

Ciencias Sociais e 
Xurídicas IV

3,93 4,26 4,16 4,48 3,73 4,24 4,31 4,16

Artes e Humanidades I 3,71 3,79 4,25 3,87 3,75 4,16 4,32 4,12

Artes e Humanidades II 4,15 3,84 4,40 4,02 4,00 4,39 4,43 4,53

SUG 4,13 4,17 4,23 4,15 3,94 4,32 4,44 4,21

Táboa 171.  Utilidade das competencias para o desempeño do traballo (parte III). 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Capacidade de 

liderado
Coñecementos de 

idiomas
Coñecementos de 

informática

Ciencias da Saúde 3,55 2,91 3,21

Ciencias 3,11 3,24 3,44

Enxeñaría e Arquitectura 3,40 3,17 4,00

Ciencias Sociais e Xurídicas I 3,27 2,97 3,83

Ciencias Sociais e Xurídicas II 3,42 2,89 3,69

Ciencias Sociais e Xurídicas III 3,48 2,96 3,18

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 3,31 3,35 3,82

Artes e Humanidades I 3,26 3,06 3,16

Artes e Humanidades II 3,34 4,30 3,55

SUG 3,39 3,09 3,58
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Táboa 172.  Competencias para o desempeño do traballo máis e menos útiles. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de 
coñecemento

Competencias máis útiles Competencias menos útiles

Ciencias da 
Saúde

Motivación (4,63)
Capacidade para resolver problemas 
(4,63)
Coñecementos prácticos no seu campo 
(4,61)

Creatividade (3,41)
Coñecementos de informática 
(3,21)
Coñecementos de idiomas (2,91)

Ciencias

Capacidade para a aprendizaxe (4,45)
Capacidade para resolver problemas 
(4,41)
Motivación (4,37)

Coñecementos de informática 
(3,44)
Coñecementos de idiomas (3,24)
Capacidade de liderado (3,11)

Enxeñaría e 
Arquitectura

Capacidade para a aprendizaxe (4,47)
Capacidade para resolver problemas 
(4,45)
Adaptabilidade (4,34)

Creatividade (3,51)
Capacidade de liderado (3,40)
Coñecementos de idiomas (3,17)

Ciencias Sociais 
e Xurídicas I

Capacidade de comunicación oral/
escrita (4,40)
Capacidade para a aprendizaxe (4,39)
Motivación (4,34)

Capacidade de liderado (3,27)
Creatividade (3,09)
Coñecementos de idiomas (2,97)

Ciencias Sociais 
e Xurídicas II

Capacidade de comunicación oral/
escrita (4,51)
Capacidade para a aprendizaxe (4,48)
Capacidade para resolver problemas 
(4,36)

Capacidade de liderado (3,42)
Creatividade (3,26)
Coñecementos de idiomas (2,89)

Ciencias Sociais 
e Xurídicas III

Capacidade de comunicación oral/
escrita (4,59)
Motivación (4,57)
Capacidade para resolver problemas 
(4,47)

Capacidade de liderado (3,48)
Coñecementos de informática 
(3,18)
Coñecementos de idiomas (2,96)

Ciencias Sociais 
e Xurídicas IV

Capacidade de comunicación oral/
escrita (4,56)
Capacidade de traballo baixo presión 
(4,48)
Capacidade para a aprendizaxe (4,35)

Coñecementos de idiomas (3,35)
Coñecementos teóricos no seu 
campo (3,32)
Capacidade de liderado (3,31)

Artes e 
Humanidades I

Capacidade para resolver problemas 
(4,32)
Adaptabilidade (4,29)
Capacidade de traballo independente 
(4,25)

Capacidade de liderado (3,26)
Coñecementos de informática 
(3,16)
Coñecementos de idiomas (3,06)

Artes e 
Humanidades II

Capacidade de comunicación oral/
escrita (4,70)
Motivación (4,57)
Capacidade para a aprendizaxe (4,56)

Pensamento crítico (3,77)
Coñecementos de informática 
(3,55)
Capacidade de liderado (3,34)

SUG

Capacidade para a aprendizaxe (4,45)
Capacidade para resolver problemas 
(4,44)
Motivación (4,42)

Creatividade (3,51)
Capacidade de liderado (3,39)
Coñecementos de idiomas (3,09)
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5.5. Satisfacción co itinerario académico

Analizaremos por rama de coñecemento se os titulados do SUG volverían 
cursar estudos universitarios, se volverían cursar a mesma titulación e se 
volverían cursar a súa titulación na mesma universidade.

Entre as diferentes ramas de coñecemento hai diferenzas nas valoracións 
que os titulados dan a se volverían cursar estudos universitarios: catro das 
ramas presentan unha valoración superior ao 90% (Ciencias da Saúde 
95,97%, Artes e Humanidades II 93,89%, Artes e Humanidades I 90,81% 
e Ciencias Sociais e Xurídicas IV 90,53%). Ciencias Sociais e Xurídicas I 
presenta a maior porcentaxe de titulados (16,02%) que non volverían cursar 
estudos universitarios, seguida con escasa diferenza por Ciencias (13,76%) e 
Enxeñería e Arquitectura (13,02%), como se pode ver na Táboa 173.

Táboa 173.  Volvería cursar estudos universitarios.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Si volvería cursar estudos 

universitarios
Non volvería cursar estudos 

universitarios

Ciencias da Saúde 95,97% 4,03%

Ciencias 86,24% 13,76%

Enxeñaría e Arquitectura 86,98% 13,02%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 83,98% 16,02%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 87,47% 12,53%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 89,48% 10,52%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 90,53% 9,47%

Artes e Humanidades I 90,81% 9,19%

Artes e Humanidades II 93,69% 6,31%

SUG 88,83% 11,17%
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Tamén se observan entre as distintas ramas de coñecemento diferenzas 
salientables nas porcentaxes dos titulados que volverían cursar a mesma 
titulación. Como se pode ver na Táboa 174, destaca a rama de Ciencias da 
Saúde, na que a maioría dos titulados (87,57%) volvería cursar a mesma 
titulación, seguida de Artes e Humanidades I (83,69%) e Ciencias Sociais 
e Xurídicas III (82,52%). Os titulados que en menor porcentaxe volverían 
cursar a súa titulación son os de Ciencias Sociais e Xurídicas IV e Enxeñaría e 
Arquitectura, cun 36,43% e 26,32% respectivamente.

Táboa 174.  Volvería cursar a titulación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Si volvería cursar a súa 

titulación
Non volvería cursar a súa 

titulación

Ciencias da Saúde 87,57% 12,43%

Ciencias 77,91% 22,09%

Enxeñaría e Arquitectura 73,68% 26,32%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 77,37% 22,63%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 74,41% 25,59%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 82,52% 17,48%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 63,57% 36,43%

Artes e Humanidades I 83,69% 16,31%

Artes e Humanidades II 76,04% 23,96%

SUG 78,32% 21,68%

En termos xerais, apréciase unha alta satisfacción coa universidade onde se 
realizaron os estudos, xa que o 86,48% (no global do SUG) volvería cursar a 
súa titulación na mesma universidade na Táboa 175.

Entre as distintas ramas de coñecemento non hai diferenzas moi salientables 
nas porcentaxes de titulados que volverían cursar a súa titulación na mesma 
universidade na Táboa 175, e pódese apreciar que as ramas de Ciencias Sociais 
e Xurídicas I e II son as que presentan unha maior porcentaxe de titulados que 
volverían cursar a súa titulación na mesma universidade (90,61% e 89,05%). 
Pola contra, Artes e Humanidades II e Enxeñaría e Arquitectura son as ramas 
nas que a porcentaxe de titulados que non volverían cursar a súa titulación 
na mesma universidade son máis altas: 16,76% e 16,38% respectivamente.
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Táboa 175.  Volvería cursar a titulación na mesma universidade.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Rama de coñecemento
Si volvería cursar a súa 
titulación na mesma 

universidade

Non volvería cursar a 
súa titulación na mesma 

universidade

Ciencias da Saúde 87,77% 12,23%

Ciencias 88,87% 11,13%

Enxeñaría e Arquitectura 83,62% 16,38%

Ciencias Sociais e Xurídicas I 89,05% 10,95%

Ciencias Sociais e Xurídicas II 90,61% 9,39%

Ciencias Sociais e Xurídicas III 85,82% 14,18%

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 84,82% 15,18%

Artes e Humanidades I 84,03% 15,97%

Artes e Humanidades II 83,24% 16,76%

SUG 86,48% 13,52%
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Anexo I. Ficha técnica do estudo

FICHA TÉCNICA

Unidade de mostraxe/unidade informante
Titulados no SUG durante o curso académico 
2011-2012

Ámbito

Sistema Universitario de Galicia 
(Universidade da Coruña, Universidade de 
Santiago de Compostela e Universidade de 
Vigo)

Poboación 8.106 titulados

Mostra 4.687 enquisas

Mostraxe
Mostraxe estratificada por titulación - 
campus

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

Deseño da mostraxe ACSUG

Traballo de campo

Coordinación do traballo de campo ACSUG

Empresa Instituto Sondaxe, S.L.

Recollida da información
Entrevista telefónica asistida por ordenador 
(C.A.T.I.)

Datas da recollida da información Do 3 ao 26 de decembro do 2014

Análise de resultados

Depuración das bases de datos ACSUG

Análise estatística Grupo de Análise Estatística

Informe global Grupo de Análise Estatística e ACSUG

Poboación e mostra

A poboación obxecto de estudo está constituída polos titulados do SUG 
durante o curso 2011-2012, entendendo como tales os titulados que 
estiveron matriculados nalgunha das universidades do SUG ao longo do 
2011-2012 e que fixeron o depósito do seu título ao longo do 2012. Estes 
titulados remataron os seus estudos aproximadamente dous anos antes de 
realizaren a enquisa.

Anexo I
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As Táboas 176, 177 e 178 proporcionan a información sobre o número 
de titulados en cada unha das universidades (poboación), por rama de 
coñecemento e xunto co número de individuos que se incluíron na mostra 
do estudo.

Táboa 176.  Tamaño de poboación e mostra dos titulados na Universidade  
da Coruña no curso académico 2011-2012.  
Datos por rama de coñecemento e para o total da universidade.

Rama de coñecemento Poboación Mostra

Ciencias da Saúde 214 151

Ciencias 82 58

Enxeñaría e Arquitectura 1.098 631

Ciencias Sociais e Xurídicas I 351 147

Ciencias Sociais e Xurídicas II 338 162

Ciencias Sociais e Xurídicas III 310 209

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 70 51

Artes e Humanidades I 20 15

Artes e Humanidades II 54 36

TOTAL 2.537 1.460

Táboa 177.  Tamaño de poboación e mostra dos titulados na Universidade  
de Santiago de Compostela no curso académico 2011-2012.  
Datos por rama de coñecemento e para o total da universidade.

Rama de coñecemento Poboación Mostra

Ciencias da Saúde 716 270

Ciencias 342 205

Enxeñaría e Arquitectura 320 231

Ciencias Sociais e Xurídicas I 470 209

Ciencias Sociais e Xurídicas II 350 181

Ciencias Sociais e Xurídicas III 894 511

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 135 75

Artes e Humanidades I 180 106

Artes e Humanidades II 134 101

TOTAL 3.541 1.889
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Táboa 178.  Tamaño de poboación e mostra dos titulados na Universidade  
de Vigo no curso académico 2011-2012.  
Datos por rama de coñecemento e para o total da universidade.

Rama de coñecemento Poboación Mostra

Ciencias da Saúde 183 131

Ciencias 136 98

Enxeñaría e Arquitectura 531 339

Ciencias Sociais e Xurídicas I 324 186

Ciencias Sociais e Xurídicas II 89 70

Ciencias Sociais e Xurídicas III 436 282

Ciencias Sociais e Xurídicas IV 111 82

Artes e Humanidades I 96 60

Artes e Humanidades II 122 90

TOTAL 2.028 1.338

Unidade de mostraxe/unidade informante

A unidade de mostraxe e a unidade informante coinciden, e son cada un 
dos titulados do SUG no curso académico 2011-2012. Accedeuse a eles a 
través de listaxes proporcionadas polas respectivas vicerreitorías do SUG: a 
Vicerreitoría de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías da Universidade da 
Coruña, a Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade da Universidade 
de Santiago de Compostela e a Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e 
Calidade da Universidade de Vigo. Así que se obtiveron as devanditas listas, 
procedeuse á depuración dos datos dos titulados e á configuración da base 
de datos empregada na realización do traballo de campo.

Ámbito do estudo

A poboación de interese non se pode enmarcar nun ámbito xeográfico 
en sentido estrito, dado que os titulados do SUG non son necesariamente 
residentes en Galicia. Analizando a poboación do SUG polos datos de 
contacto facilitados, obsérvase que o 94,55% presenta como datos de 
contacto unha provincia de Galicia, polo que se pode concluír que a maioría 
dos titulados residía en Galicia no momento de realizar o depósito do título. 
Na Táboa 179 amósase a distribución xeográfica dos contactos facilitados.
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Táboa 179.  Distribución xeográfica segundo os datos de contacto dos titulados no 
SUG no curso académico 2011-2012.  
Datos para o total do SUG.

Universidade
Galicia Fóra de 

Galicia
Total

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Universidade da 
Coruña

1.785 240 83 253 176 2.537

Universidade 
de Santiago de 
Compostela

1.545 735 275 789 197 3.541

Universidade de 
Vigo

250 96 405 1.208 69 2.028

SUG 3.580 1.071 763 2.250 442 8.106

Deseño da mostra

Para cada titulación e campus (subpoboación) seleccionouse unha mostra 
aleatoria, determinándose o tamaño da mostra para a estimación da 
proporción (con varianza máxima) e fixando un erro máximo admisible do 
10%, cun nivel de confianza do 95%. Posteriormente, os resultados por 
rama de coñecemento e para o total do SUG obtéñense mediante elevación 
proporcional ao tamaño de cada subpoboación.

Recollida da información

As enquisas realizáronse mediante entrevista telefónica asistida por 
ordenador, cun número máximo de cinco chamadas por titulado, elixidos de 
xeito aleatorio. Aínda que o cuestionario non é exactamente o mesmo ca o 
dos estudos anteriores, mantivéronse moitas das preguntas, o que permite 
realizar unha comparativa de resultados analizando a evolución deses ítems 
comúns.

Os ítems do cuestionario divídense en cinco bloques temáticos en función das 
variables analizadas en cada un deles. No primeiro bloque contextualízase 
o titulado, tanto a través de datos persoais como de datos académicos. O 
segundo, terceiro e cuarto bloque están dedicados aos aspectos relacionados 
co mundo laboral e coa situación actual dos titulados: acceso ao mercado 
laboral, situación actual e características do traballo actual, respectivamente. 
O quinto, e último, bloque analiza a satisfacción do titulado co itinerario 
académico elixido. Todos os ítems incluídos no cuestionario pódense 
consultar no Anexo II deste documento.
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Realización do traballo de campo

O traballo de campo realizouno a empresa Instituto Sondaxe, S.L., que 
o desenvolveu ao longo do mes de decembro, efectuando a recollida da 
información dende o 3 ata o 26 de decembro do 2014.
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Estrutura

O cuestionario está estruturado nos seguintes cinco bloques.

Bloque 1. Datos persoais e académicos.

Neste bloque inclúense preguntas sobre a formación académica e a 
obtención de bolsas de estudo, a realización de prácticas e o traballo 
durante os estudos, a participación en programas de mobilidade e o 
coñecemento de idiomas.

Bloque 2. Busca de emprego.

Os enquisados que buscaron traballo nalgún momento responden 
neste bloque sobre a busca de emprego: o acceso ao primeiro emprego 
relacionado coa titulación, a valoración do uso e a efectividade das distintas 
vías de busca de emprego e os factores que consideran importantes á 
hora de atopar traballo.

Bloque 3. Situación actual.

No bloque pregúntase se os enquisados estudan, preparan oposicións 
ou traballan. Se traballan actualmente ou traballaron nalgún momento 
dende que remataron a titulación, pasan ao bloque 4.

Bloque 4. Emprego actual ou último emprego (despois da titulación).

Neste bloque inclúense preguntas sobre as características do traballo 
actual ou do último emprego (despois da titulación): lugar de traballo e 
antigüidade nel, modalidade de contratación e tipo de xornada laboral, 
tamaño da empresa, salario neto mensual, funcións desenvolvidas no 
traballo e nivel de satisfacción.

Bloque 5. Satisfacción co itinerario académico.

Pregúntaselles aos enquisados neste bloque polo seu nivel de satisfacción 
co seu itinerario académico.

Anexo II
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Bloque 1. Datos persoais e académicos

Datos persoais

1. Ano de nacemento: __________
2. Sexo:
	  Home
	  Muller

3. Nivel de estudos nai:
	  Sen estudos
	  Primarios
	  Bacharelato/Formación Profesional
	  Universitarios medios
	  Universitarios superiores
	  Outras respostas (especificar) __________

4. Nivel de estudos pai:
	  Sen estudos
	  Primarios
	  Bacharelato/Formación Profesional
	  Universitarios medios
	  Universitarios superiores
	  Outras respostas (especificar) __________

Formación universitaria

5. Titulación: __________

6. Era esta titulación a súa primeira opción?
	  Non
	  Si

7. Nota media aproximada do seu expediente:
	  Aprobado    [1,2)  [5,7)
	  Notable    [2,3)  [7,9)
	  Sobresaínte    [3,4)  [9,10)
	  Matrícula de Honra   4  10

8. Gozou dalgunha bolsa durante os estudos nesa titulación?
	  Non (pase á pregunta 11)
	  Si
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9. En caso de que gozara dalgunha bolsa de estudos, de que tipo foi?
	  Bolsa dunha institución pública española
	  Bolsa doutro tipo de institución española
	  Bolsa dunha institución pública estranxeira
	  Bolsa doutro tipo de institución estranxeira

10. En caso de que gozara dalgunha bolsa de estudos, canto tempo (en 
cursos académicos) gozou dela? __________

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

12. En caso de que rematara outras titulacións, de que tipo son?
	  Diplomatura/Enxeñaría técnica/Arquitectura técnica
	  Licenciatura/Enxeñaría/Arquitectura
	  Grao
	  Mestrado
	  Doutoramento

Prácticas e traballos durante a titulación

13. Realizou prácticas en empresas/institucións durante a titulación?
	  Non
	  Si

14. Traballou durante a titulación?
	  Non (pase á pregunta 17)
	  Si

15. O último traballo que tivo durante os estudos tiña xornada:
	  A tempo parcial
	  A tempo completo

16. O último traballo que tivo durante os estudos estaba relacionado coa 
titulación?

	  Non
	  Si

Mobilidade

17. Participou nalgún programa de mobilidade nacional ou internacional 
durante a súa estadía na universidade?

	  Non (pase á pregunta 20)
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	  Si

18. En caso de que participara nalgún programa de mobilidade, en que 
programas de mobilidade participou?

	  Sicue-Séneca
	  Erasmus
	  Bilateral
	  Outros, especificar: __________

19. En caso de que participara nalgún programa de mobilidade, onde estaba 
a universidade á que se desprazou?

	  Resto de España
	  Resto da Unión Europea
	  Resto do mundo

Coñecemento de idiomas

20. Sen ter en conta as linguas oficiais do SUG (galego e castelán), coñece e 
é quen de usar algún outro idioma?

	  Non (pase á pregunta 24)
	  Si

21. Sen ter en conta as linguas oficiais do SUG (galego e castelán), cantos 
idiomas coñece e é quen de usar? __________

22. Cal deses idiomas é o que mellor coñece?
	  Inglés
	  Francés
	  Alemán
	  Portugués
	  Italiano
	  Outros, especificar: __________

23. Como describiría o seu coñecemento dese idioma (o que mellor coñece)?
	   Usuario básico (niveis A1 e A2): é capaz de comunicarse en 

situacións cotiás coas expresións máis comúns e co vocabulario e a 
gramática básica

	   Usuario independente (niveis B1 e B2): é capaz de comunicarse con 
certa fluidez e redactar textos sinxelos

	   Usuario competente (niveis C1 e C2): é capaz de comunicarse con 
fluidez, flexibilidade e espontaneidade e redactar textos complexos
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Bloque 2. Busca de emprego

Acceso ao emprego

24. Buscou emprego relacionado coa súa titulación dende que rematou a 
titulación ou búscao actualmente?

	  Non (pase ás preguntas 42-53 e logo á pregunta 54)
	  Si

25. Se buscou emprego relacionado coa súa titulación dende que rematou a 
titulación, atopouno?

	   Non (pase ás preguntas 27-40, logo ás preguntas 42-53 e logo á 
pregunta 54)

	  Si

26. Canto tempo (en meses) lle levou atopar o primeiro emprego relacionado 
coa titulación dende que rematou a titulación? __________

Vías de busca de emprego

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

1 2 3 4 5
27. Servizo Público de Emprego de Galicia (SEPE ou 

Servizo Galego de Colocación)
28. Servizos de Apoio ao Emprendemento e ao Emprego 

(SAEE)
29. Fundación Empresa - Universidade (FEUGA)
30. Bolsas de traballo pertencentes ou xestionadas por 

institucións non universitarias
31. Candidatura espontánea (envío de CV á empresa, 

chamada ou visita sen saber se existe oferta)
32. Responder a un anuncio de traballo de prensa
33. Poñer anuncios
34. Presentación a oposición/concurso público
35. A través dunha empresa de traballo temporal (ETT)
36. Consultorías
37. Internet
38. A través de contactos persoais, familiares ou amizades
39. Autoemprego
40. Outras, especificar: __________

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

41. A vía propiciatoria do primeiro emprego, relacionado coa titulación, foi: 
(só se responderon “Si” na pregunta 25)

	  Algunha das anteriores: nº __________
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	  Prolongación de prácticas realizadas durante os estudos
	  Outras, especificar: __________

Factores valorados na contratación

En que grao considera importantes os seguintes factores para atopar 
emprego?

1 2 3 4 5
42. A titulación estudada
43. O expediente académico
44. Ter estudos de mestrado
45. Ter estudos de doutoramento
46. Experiencia laboral relacionada
47. Prácticas en empresas
48. Coñecementos de idiomas
49. Coñecementos de informática
50. Actitude durante a entrevista
51. Relacións persoais e do contorno
52. Ter mobilidade xeográfica
53. Ausencia de cargas/compromisos familiares

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

Bloque 3. Situación actual 

54. Cursa estudos universitarios actualmente?
	  Non (pase á pregunta 56)
	  Si

55. En caso de estar cursando estudos universitarios, de que tipo son?
	  Diplomatura/Enxeñaría técnica/Arquitectura técnica
	  Licenciatura/Enxeñaría/Arquitectura
	  Grao
	  Mestrado
	  Doutoramento

56. Prepara oposicións actualmente?
	  Non
	  Si

57. Traballa actualmente?
	  Non
	  Si (pase á pregunta 61)
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58. Se non traballa actualmente, traballou nalgún momento dende que 
rematou a titulación?

	  Non (pase á pregunta 91)
	  Si

59. Se non traballa actualmente pero traballou nalgún momento dende que 
rematou a titulación, canto tempo (en meses) hai que finalizou o seu 
último traballo? __________

60. Se non traballa actualmente pero traballou nalgún momento dende que 
rematou a titulación, cal foi o motivo da finalización do traballo?

	  Fin do contrato
	  Baixa voluntaria
	  Outros motivos, especificar: __________

Bloque 4. Emprego actual ou último emprego (despois da titulación)

(Contestan este bloque só os que responderon “Si” na pregunta 57 ou “Si” na 
pregunta 58. No primeiro caso contestarán o bloque en relación ao traballo 
actual, mentres que no segundo contestarán en relación ao último traballo 
que tiveron despois de rematar a titulación)

Lugar de traballo e antigüidade no posto

61. Onde se localiza o seu traballo actual? (se responderon “Si” na pregunta 
57)
Onde se localizaba o seu último traballo? (se responderon “Si” na 
pregunta 58)

	  A Coruña (pase á pregunta 63)
	  Lugo (pase á pregunta 63)
	  Ourense (pase á pregunta 63)
	  Pontevedra (pase á pregunta 63)
	  Resto de España
	  Resto da Unión Europea
	  Resto do mundo

62. Motivo de non traballar en Galicia: (se responderon “Si” na pregunta 57)
Motivo de que non traballara en Galicia: (se responderon “Si” na 
pregunta 58)

	  Non atopar traballo en Galicia
	  Mellor oferta no exterior
	  Razóns persoais
	  Por outras razóns (especifíqueo) __________
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63. Canto tempo (en meses) leva no seu traballo actual? __________ (se 
responderon “Si” na pregunta 57)
Canto tempo (en meses) durou o seu último traballo? __________ (se 
responderon “Si” na pregunta 58)

Modalidade de contratación e tipo de xornada

64. Traballa por conta propia ou por conta allea? (se responderon “Si” na 
pregunta 57)
Traballaba por conta propia ou por conta allea? (se responderon “Si” na 
pregunta 58)

	  Por conta propia (pase á pregunta 66)
	  Por conta allea

65. Se traballa por conta allea, que tipo de contrato ten? (se responderon 
“Si” na pregunta 57)
Se traballaba por conta allea, que tipo de contrato tiña? (se responderon 
“Si” na pregunta 58)

	  Indefinido
	  Eventual
	  En prácticas
	  Bolsa
	  Non teño contrato

66. Tipoloxía da xornada do seu traballo actual: (se responderon “Si” na 
pregunta 57)
Tipoloxía da xornada do seu último traballo: (se responderon “Si” na 
pregunta 58)

	  A tempo parcial
	  A tempo completo

Tamaño da empresa

67. Número de empregados da entidade na que traballa actualmente: (se 
responderon “Si” na pregunta 57)
Número de empregados da entidade na que traballaba: (se responderon 
“Si” na pregunta 58)

	  0-1
	  2-9 (microempresa)
	  10-49 (pequena empresa)
	  50-249 (mediana empresa)
	  250 ou máis (gran empresa)
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Salario

68. Salario neto mensual do seu traballo actual: (se responderon “Si” na 
pregunta 57)
Salario neto mensual do seu último traballo: (se responderon “Si” na 
pregunta 58)

	  Sen salario
	  Menos de 500 €
	  Entre 500 € e 1.000 €
	  Entre 1.000 € e 1.500 €
	  Entre 1.500 € e 2.000 €
	  Máis de 2.000 €
	  Non sabe/Non contesta

Funcións desenvolvidas e nivel de satisfacción

69. As funcións que desenvolve no seu traballo actual son de nivel 
universitario? (se responderon “Si” na pregunta 57)
As funcións que desenvolvía no seu último traballo eran de nivel 
universitario? (se responderon “Si” na pregunta 58)

	  Non (pase á pregunta 71)
	  Si

70. As funcións que desenvolve no seu traballo actual son específicas da 
titulación? (se responderon “Si” na pregunta 57)
As funcións que desenvolvía no seu último traballo eran específicas da 
titulación? (se responderon “Si” na pregunta 58)

	  Non
	  Si

1 2 3 4 5
71. Valore o seu nivel de satisfacción co seu traballo 

actual (se responderon “Si” na pregunta 57)
Valore o seu nivel de satisfacción co seu último 
traballo (se responderon “Si” na pregunta 58)

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

Competencias requiridas no traballo actual

Valore a utilidade das seguintes competencias para o desempeño do seu 
traballo actual: (se responderon “Si” na pregunta 57)
Valore a utilidade das seguintes competencias para o desempeño do seu 
último traballo (se responderon “Si” na pregunta 58)
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1 2 3 4 5
72. Capacidade para a aprendizaxe
73. Motivación
74. Adaptabilidade
75. Iniciativa
76. Pensamento crítico
77. Creatividade
78. Capacidade de comunicación oral/escrita
79. Coñecementos teóricos no seu campo
80. Coñecementos prácticos no seu campo
81. Capacidade de traballo en equipo
82. Capacidade de traballo independente
83. Capacidade de traballo baixo presión
84. Capacidade de análise
85. Capacidade de asumir responsabilidades
86. Capacidade para resolver problemas
87. Capacidade de planificación, coordinación e 

organización
88. Capacidade de liderado
89. Coñecementos de idiomas
90. Coñecementos de informática

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

Bloque 5. Satisfacción co itinerario académico

91. Volvería cursar estudos universitarios?
	  Non (fin da enquisa)
	  Si (pase á pregunta 92)

92. Volvería cursar a súa titulación?
	  Non (fin da enquisa)
	  Si (pase á pregunta 93)

93. Volvería cursar a súa titulación na mesma universidade?
	  Non
	  Si
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de coñecemento 

Ciencias da Saúde

•	 Diplomatura en Enfermaría
•	 Diplomatura en Fisioterapia
•	 Diplomatura en Logopedia
•	 Diplomatura en Podoloxía
•	 Diplomatura en Terapia Ocupacional
•	 Grao en Enfermaría
•	 Grao en Fisioterapia
•	 Grao en Terapia Ocupacional
•	 Licenciatura en Farmacia
•	 Licenciatura en Medicina
•	 Licenciatura en Odontoloxía
•	 Licenciatura en Veterinaria

Ciencias

•	 Diplomatura en Óptica e Optometría
•	 Grao en Física
•	 Grao en Matemáticas
•	 Grao en Química
•	 Licenciatura en Bioloxía
•	 Licenciatura en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos
•	 Licenciatura en Ciencias do Mar
•	 Licenciatura en Física
•	 Licenciatura en Matemáticas
•	 Licenciatura en Química

Enxeñaría e Arquitectura

•	 Arquitectura
•	 Arquitectura Técnica en Execución de Obras
•	 Diplomatura en Máquinas Navais

Anexo III
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•	 Diplomatura en Navegación Marítima
•	 Enxeñaría Agrónoma
•	 Enxeñaría en Automática e Electrónica Industrial
•	 Enxeñaría de Camiños, Canais e Portos
•	 Enxeñaría Industrial
•	 Enxeñaría Informática
•	 Enxeñaría de Minas
•	 Enxeñaría de Montes
•	 Enxeñaría Naval e Oceánica
•	 Enxeñaría de Organización Industrial
•	 Enxeñaría Química
•	 Enxeñaría Técnica Agrícola, esp. Explotacións Agropecuarias
•	 Enxeñaría Técnica Agrícola, esp. Hortofruticultura e Xardinaría
•	 Enxeñaría Técnica Agrícola, esp. Industrias Agrarias e Alimentarias
•	 Enxeñaría Técnica Agrícola, esp. Mecanización e Construcións Rurais
•	 Enxeñaría Técnica en Deseño Industrial
•	 Enxeñaría Técnica Forestal, esp. Explotacións Forestais
•	 Enxeñaría Técnica Forestal, esp. Industrias Forestais
•	 Enxeñaría Técnica Industrial, esp. Electricidade
•	 Enxeñaría Técnica Industrial, esp. Electrónica Industrial
•	 Enxeñaría Técnica Industrial, esp. Mecánica
•	 Enxeñaría Técnica Industrial, esp. Química Industrial
•	 Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas
•	 Enxeñaría Técnica en Informática de Xestión
•	 Enxeñaría Técnica Naval, esp. Estruturas Mariñas
•	 Enxeñaría Técnica Naval, esp. Propulsión e Servizos do Buque
•	 Enxeñaría Técnica en Obras Públicas, esp. Construcións Civís
•	 Enxeñaría Técnica en Obras Públicas, esp. Transportes e Servizos 

Urbanos
•	 Enxeñaría Técnica de Telecomunicación, esp. Sistemas de 

Telecomunicación
•	 Enxeñaría Técnica de Telecomunicación, esp. Son e Imaxe
•	 Enxeñaría Técnica en Topografía
•	 Enxeñaría de Telecomunicación
•	 Grao en Arquitectura Técnica
•	 Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do 

Produto
•	 Grao en Enxeñaría de Edificación
•	 Grao en Enxeñaría Eléctrica
•	 Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
•	 Grao en Enxeñaría Informática
•	 Grao en Enxeñaría Mariña
•	 Licenciatura en Máquinas Navais
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•	 Licenciatura en Náutica e Transporte Marítimo

Ciencias Sociais e Xurídicas

Ciencias Sociais e Xurídicas I

•	 Diplomatura en Ciencias Empresariais
•	 Grao en Administración e Dirección de Empresas
•	 Grao en Economía
•	 Licenciatura en Administración e Dirección de Empresas
•	 Licenciatura en Economía

Ciencias Sociais e Xurídicas II

•	 Diplomatura en Relacións Laborais
•	 Grao en Ciencia Política e da Administración
•	 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos
•	 Licenciatura en Ciencias Políticas e da Administración
•	 Licenciatura en Dereito

Ciencias Sociais e Xurídicas III

•	 Diplomatura en Educación Social
•	 Diplomatura en Traballo Social
•	 Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
•	 Grao en Educación Social
•	 Grao en Mestre ou Mestra de Educación Infantil
•	 Grao en Mestre ou Mestra de Educación Primaria
•	 Grao en Socioloxía
•	 Grao en Traballo Social
•	 Licenciatura en Ciencias da Actividade Física e do Deporte
•	 Licenciatura en Pedagoxía
•	 Licenciatura en Psicoloxía
•	 Licenciatura en Psicopedagoxía
•	 Licenciatura en Socioloxía
•	 Mestre, esp. Audición e Linguaxe
•	 Mestre, esp. Educación Especial
•	 Mestre, esp. Educación Física
•	 Mestre, esp. Educación Infantil
•	 Mestre, esp. Educación Musical
•	 Mestre, esp. Educación Primaria
•	 Mestre, esp. Lingua Estranxeira
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Ciencias Sociais e Xurídicas IV

•	 Diplomatura en Turismo
•	 Diplomatura en Xestión e Administración Pública
•	 Grao en Dirección e Xestión Pública
•	 Grao en Turismo
•	 Licenciatura en Comunicación Audiovisual
•	 Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas
•	 Licenciatura en Xornalismo

Artes e Humanidades

Artes e Humanidades I

•	 Diplomatura en Biblioteconomía e Documentación
•	 Grao en Belas Artes
•	 Licenciatura en Belas Artes
•	 Licenciatura en Documentación
•	 Licenciatura en Filosofía
•	 Licenciatura en Historia
•	 Licenciatura en Historia da Arte
•	 Licenciatura en Humanidades
•	 Licenciatura en Xeografía

Artes e Humanidades II

•	 Licenciatura en Filoloxía Alemá
•	 Licenciatura en Filoloxía Clásica
•	 Licenciatura en Filoloxía Francesa
•	 Licenciatura en Filoloxía Galega
•	 Licenciatura en Filoloxía Hispánica
•	 Licenciatura en Filoloxía Inglesa
•	 Licenciatura en Filoloxía Italiana
•	 Licenciatura en Filoloxía Portuguesa
•	 Licenciatura en Filoloxía Románica
•	 Licenciatura en Tradución e Interpretación
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Os estudos de inserción laboral realizados pola ACSUG nos últimos anos, 
en particular os sete últimos, garanten a comparabilidade dos resultados 
ao empregar unha metodoloxía similar en todos eles e ata o mesmo ou 
similar cuestionario. Deseguido presentamos un breve resumo que permite 
contextualizar os devanditos estudos. 

Poboación e mostra

A poboación obxecto de estudo está constituída polos titulados do SUG 
durante o curso académico obxecto de estudo -2005-2006 (EIL0506), 2006-
2007 (EIL0607), 2007-2008 (EIL0708), 2008-2009 (EIL0809), 2009-2010 
(EIL0910), 2010-2011 (EIL1011) e 2011-2012 (EIL1112)-, entendendo como 
tales os titulados que estiveron matriculados nalgunha das universidades do 
SUG ao longo dese curso e que fixeron o depósito do seu título ao longo 
do último ano do curso académico (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 
e 2012). Estes titulados remataron os seus estudos aproximadamente dous 
anos antes de realizaren a enquisa.

A Táboa 180 proporciona a información sobre o número de titulados en 
cada unha das universidades (poboación), por rama de coñecemento, xunto 
co número de individuos que foron incluídos na mostra do estudo.

Táboa 180.  Tamaño de poboación e mostra dos titulados no SUG en cada un dos 
estudos.  
Datos para o total do SUG.

EIL Poboación Mostra

EIL0506 10.280 5.362

EIL0607 8.689 4.569

EIL0708 9.216 4.830

EIL0809 8.846 4.965

EIL0910 8.922 5.004

EIL1011 9.289 5.114

EIL1112 8.106 4.687

TOTAL 63.348 34.531

Anexo IV
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Unidade de mostraxe/unidade informante

A unidade de mostraxe e a unidade informante coinciden, e son cada un 
dos titulados do SUG no curso académico correspondente a cada un dos 
estudos. Accedeuse a eles a través de listas proporcionados polas respectivas 
vicerreitorías de Calidade do SUG. Así que se obtiveron as devanditas listas, 
procedeuse á depuración dos datos dos titulados e á configuración da base 
de datos empregada na realización dos respectivos traballos de campo.

Ámbito do estudo

A poboación de interese non se pode enmarcar nun ámbito xeográfico 
en sentido estrito, dado que os titulados do SUG non son necesariamente 
residentes en Galicia. 

Deseño da mostra

Para cada titulación e campus (subpoboación) seleccionouse unha mostra 
aleatoria, determinándose o tamaño da mostra para a estimación da 
proporción (con varianza máxima) e fixando un erro máximo admisible do 
10%, cun nivel de confianza do 95%. Posteriormente, os resultados por 
rama de coñecemento e para o total do SUG obtéñense mediante elevación 
proporcional ao tamaño de cada subpoboación.

Táboa 181.  Erro de mostraxe acadado en cada un dos estudos. 

EIL Erro de mostraxe

EIL0506 +/- 0,93 %

EIL0607 +/- 0,99 %

EIL0708 +/- 0,97 %

EIL0809 +/- 0,92 %

EIL0910 +/- 0,92 %

EIL1011 +/- 0,92 %

EIL1112 +/- 0,93 %

Recollida da información

As enquisas realizáronse mediante entrevista telefónica asistida por 
ordenador, cun número máximo de cinco chamadas por titulado, elixidos de 
xeito aleatorio. 
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O cuestionario empregado foi o mesmo en todos os estudos, agás no 
último. Aínda que non é exactamente o mesmo, mantivéronse moitas das 
preguntas, o que permite realizar unha comparativa de resultados analizando 
a evolución deses ítems comúns.

Realización do traballo de campo

Ao longo destes anos o traballo de campo foi realizado por distintas empresas 
e organismos/institucións: 

•	 CallCenter (Centro de Atención de Llamadas S.A.); 

•	 Centro de Atención Telefónica (CAT) da Dirección Xeral de Formación 
e Colocación da Consellería de Traballo e Benestar 

•	 Instituto Sondaxe, S.L. 

En case todos os estudos a recollida de información realizouse nun período 
de catro semanas, e nos tres últimos estudos realizouse ao longo do mes de 
decembro. 

Táboa 182.  Realización do traballo de campo en cada un dos estudos. 

EIL Traballo de campo

EIL0506 maio 2008

EIL0607 maio/xuño 2009

EIL0708 maio/novembro 2010

EIL0809 outubro 2011

EIL0910 decembro 2012

EIL1011 decembro 2013

EIL1112 decembro 2014
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Inclúese deseguido unha relación de referencias bibliográficas e de recursos 
na rede utilizados para a realización deste informe e/ou relacionados coa súa 
temática.

Estudos da ACSUG42

ACSUG (2004). Proxecto de inserción laboral dos titulados polo sistema 
universitario de Galicia 1996-2001.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/1

ACSUG (2006). Estudo da inserción laboral dos titulados no sistema 
universitario de Galicia 2001-2003.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/2

ACSUG (2007). A demanda de titulados por parte das pemes galegas.
http://www.acsug.es/sites/default/files/G-demanda_tit.pdf

ACSUG (2008). Accedendo ao mercado laboral: un estudo por titulacións 
1996-2003.
http://www.acsug.es/sites/default/files/G-InLab_96-03.pdf

ACSUG (2008). Estudo da inserción laboral dos titulados no sistema 
universitario de Galicia 2003-2005.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/3

ACSUG (2009). Estudo da inserción laboral dos titulados no sistema 
universitario de Galicia 2005-2006.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/4

ACSUG (2010). Estudo da inserción laboral dos titulados no sistema 
universitario de Galicia 2006-2007.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/5

42 Toda a información relativa aos estudos de inserción laboral realizados pola ACSUG pódese consultar en 
http://www.acsug.es/gl/insercion.
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ACSUG (2010)43. A Situación Laboral nas Enxeñarías en Informática de 
Galicia. Tomo I: Enxeñaría en Informática.
http://www.acsug.es/es/insercion/outros

ACSUG (2010)44. A Situación Laboral nas Enxeñarías en Informática de 
Galicia. Tomo II: Enxeñaría Técnica en Informática.
http://www.acsug.es/es/insercion/outros

ACSUG (2011). Estudo da inserción laboral dos titulados no sistema 
universitario de Galicia 2007-2008.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/6

ACSUG (2013). Estudo da inserción laboral dos titulados no sistema 
universitario de Galicia 2008-2009.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/insercion-laboral/7

ACSUG (2014). Estudo da inserción laboral dos titulados no sistema 
universitario de Galicia 2009-2010.
http://www.acsug.es/gl/node/2396

ACSUG (2015). Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no 
Sistema Universitario de Galicia 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.
http://www.acsug.es/gl/node/2581

ACSUG (2015). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2010-2011.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/2669

ACSUG (2016). Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no 
Sistema Universitario de Galicia 2010-2011.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/2899

43 Estudo elaborado pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, en colaboración co 
Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG), o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en 
Informática de Galicia (CPETIG) e baixo a coordinación da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e 
o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.
44 Estudo elaborado pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, en colaboración co 
Colexio Profesional de Enxeñaría Informática de Galicia (CPEIG), o Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en 
Informática de Galicia (CPETIG) e baixo a coordinación da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e 
o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.
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Estudos doutras axencias (nacionais)

ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2009). 
Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Insercion-laboral

ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2009). 
El debate sobre las competencias.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Insercion-laboral

AQU CATALUNYA. Agència per á Qualitat do Sistema Universitari de 
Catalunya (2011). Treballar després de la universitat 2011. La qualitat de 
l’ocupació de la població graduada.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html

AQU CATALUNYA. Agència per á Qualitat do Sistema Universitari de 
Catalunya (2014). Universitat i treball a Catalunya 2014. Estudi de la inserció 
laboral de la població titulada de les universitats catalanes.
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2014/index.html

Estudos doutros organismos e institucións (nacionais e internacionais)

Fundación CYD (2014). INFORME CYD 2013. La contribución de las 
universidades españolas al desarrollo.
http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2013

Fundación CYD (2015). INFORME CYD 2014. La contribución de las 
universidades españolas al desarrollo.
http://www.fundacioncyd.org/informe-cyd/informe-cyd-2014

Universidad Carlos III de Madrid (2013). XVII Estudio de Inserción Profesional 
de los Titulados de la Universidad Carlos III de Madrid. Promoción 2011.
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/17144

Universidad Carlos III de Madrid (2014). XVIII Estudio de Inserción Profesional 
Universidad Carlos III de Madrid. Promoción 2012
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/18859

Universidad Carlos III de Madrid (2014). Conclusiones del XII Estudio 
Longitudinal de Inserción Profesional de los titulados de la Universidad Carlos 
III de Madrid. Promociones 2008 y 2009.
http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19480
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Universidade da Coruña. Observatorio Ocupacional (2012). A inserción 
laboral dos graduados da Universidade da Coruña 2009/2010.
http://www.observatorio.udc.es/documenti/insercion_2010.pdf

Universidad de Extremadura (2014). Estudio de inserción laboral. Año 2014. 
Titulados del curso 2010/11.
http://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/
funciones/insercion-laboral

Consello Social - Universidade Vigo (2014). Estudo sobre a experiencia 
académica e profesional das persoas tituladas da Universidade de Vigo. 
Promocións de 2008 e 2009.
http://consellosocial.webs.uvigo.es/?p=5533

Outros documentos

Instituto Nacional de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (2014). Panorama de la educación Indicadores de la OCDE 
2014. Informe Español.
http://www.mecd.gob.es/inee/publicaciones/indicadores-educativos/
Indicadores-Internacionales/OCDE.html

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2013). Datos y Cifras del Sistema 
Universitario Español. Curso 2011-2012.
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/
estadisticas-informes/datos-cifras.html
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