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1. Presentación

No ano 2013, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG) comezou un novo proxecto analizando a situación laboral dos 
titulados en másteres oficiais no Sistema Universitario de Galicia (SUG). 
Dándolle continuidade a este proxecto, a ACSUG publica o segundo 
informe “Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no Sistema 
Universitario de Galicia 2010-2011”, que, para min, como presidenta da 
ACSUG, é unha honra presentar.

A actual estrutura dos estudos universitarios: grao, máster e doutoramento, 
froito do proceso de adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior 
(EEES), reflicte a necesidade de coñecer a situación, tanto desde un punto 
de vista académico como laboral, dos titulados universitarios en másteres 
oficiais, complementando a información existente actualmente sobre os 
titulados en graos. Na normativa actual vixente1 indícase que “as ensinanzas 
de máster teñen como finalidade a adquisición polo estudante dunha 
formación avanzada, de carácter especializado ou multidisciplinar, orientada 
á especialización académica ou profesional, ou ben promover a iniciación 
en tarefas investigadoras”, confirmando a relevancia acadada dos estudos 
de máster como valor engadido para a consecución ou especialización nun 
emprego ou como iniciación ás tarefas investigadoras previa á realización 
dun doutoramento.

A finalidade destes informes é a de obter información periódica dos 
titulados en másteres sobre a súa etapa formativa e laboral. Por un lado, 
as valoracións dos titulados sobre aspectos da etapa formativa permiten 
detectar fortalezas e debilidades no deseño e organización dos plans de 
estudo, proporcionándolles datos ás institucións universitarias de utilidade 
para establecer accións de mellora na planificación e configuración dos seus 
programas formativos, e fomentando un método de ensinanza aprendizaxe 
máis centrado no estudante, tal e como está establecido nos “Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area”. 

1 Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real Decreto 861/2010, do 2 de xullo.
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Por outro lado, estes estudos proporciónanlles ás institucións universitarias 
información relevante que convén analizar para o deseño de estratexias que 
contribúan ao incremento da empregabilidade dos seus titulados e para a 
configuración do mapa de oferta de titulacións, xa que detallan factores 
claves relacionados coa integración dos titulados no mundo laboral e coa 
demanda existente na sociedade de programas formativos.

Queremos agradecer a colaboración de todos os titulados en másteres que 
participaron na enquisa, ofrecéndonos as súas opinións e valoracións dun 
xeito totalmente desinteresado. Eles son o eixe central desta publicación e 
sen eles non sería posible a súa realización. Querémoslles expresar tamén o 
noso agradecemento a todas as persoas que dalgún xeito participaron na 

elaboración desta publicación. 

M.ª Patrocinio Morrondo Pelayo 
Presidenta do Consello de Dirección da ACSUG
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Nesta segunda publicación “Estudo da inserción laboral dos titulados en 
Másteres no Sistema Universitario de Galicia 2010-2011” analizamos os 
resultados obtidos na segunda enquisa realizada aos titulados universitarios 
en másteres oficiais no SUG entre xuño e xullo do 2014. Nesta ocasión, 
acadouse unha mostra de 1.526 titulados en másteres sobre unha poboación 
de 2.099, o que representa un 72,70% da poboación total de titulados no 
curso académico 2010-2011.

A finalidade destes estudos é detectar o valor engadido dos másteres 
na empregabilidade dos titulados universitarios, e servirlles de base ás 
universidades para elaborar estratexias de mellora na planificación dos seus 
títulos que contribúan ao incremento da empregabilidade dos seus titulados, 
en consonancia con dous dos cinco obxectivos establecidos pola Unión 
Europea para o ano 20202, “o emprego: garantirlle o emprego ao 75% das 
persoas de 20 a 64 anos; e mais a educación: lograr que cando menos un 
40% das persoas de 30 a 34 anos remataran estudos superiores”.

Os obxectivos deste estudo son análogos aos do proxecto inicial, os de 
proporcionar información sobre os titulados universitarios en másteres oficiais 
no SUG sobre dúas cuestións principais: a análise das valoracións sobre 
aspectos organizativos e de desenvolvemento do máster e da motivación 
principal para realizar estudos de máster, e mais a análise sobre a experiencia 
laboral, tanto previa como posterior á realización do máster.

A estrutura da publicación consta de cinco capítulos. Nos dous primeiros 
realízase a introdución e preséntanse os obxectivos específicos do estudo. 
Proséguese, no terceiro capítulo, coa contextualización da poboación e 
indícase a metodoloxía empregada. O capítulo catro constitúe o eixe central 
do estudo. Nesta epígrafe detállanse os resultados acadados nesta segunda 
enquisa, comezando coa presentación dun resumo executivo breve dos 
resultados máis significativos acadados, para continuar coas análises sobre 
a descritiva da poboación, a motivación para a realización do máster e a 
valoración de distintos aspectos organizativos e de desenvolvemento do 

2 Europa 2020: a estratexia europea do crecemento.



18

ÍndiceInicio Cerrar

programa formativo, a situación laboral anterior á realización do máster, o 
acceso ao emprego tras a realización do máster, e a situación laboral actual, 
concluíndo coa valoración final da traxectoria. A continuación, na epígrafe 
correspondente ao capítulo cinco inclúese unha análise comparativa dos 
resultados obtidos para os titulados nos cursos académicos 2010-2011 e 
2009-2010.

Finalmente, nos anexos do informe pódense consultar a ficha técnica do 
estudo, o cuestionario, a distribución dos másteres por rama de coñecemento 
e universidade, a distribución dos másteres por rama de coñecemento 
correspondentes aos dous últimos estudos e mais as referencias e bibliografía 
complementaria.

Esperamos que esta nova publicación contribúa á mellora da calidade do 
Sistema Universitario de Galicia e que sexa un referente de rendemento de 
contas a todos os grupos de interese (estudantes, titulados, empregadores, 
institucións universitarias, etc.) e á sociedade en xeral, implicados na mellora 
continua da calidade da educación superior.

José Eduardo López Pereira 
Director da ACSUG
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2. Introdución 

No ano 2013, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG) foi pioneira na análise da integración no mercado de traballo 
dos titulados de máster, coa realización do “Estudo da inserción laboral 
dos titulados en Másteres no Sistema Universitario de Galicia 2007-2008, 
2008-2009 e 2009-2010”. Nesa publicación, amais de preguntarse pola 
situación laboral, achegábase información de grande utilidade para as 
universidades sobre a satisfacción dos estudantes coa planificación e mais o 
desenvolvemento dos másteres, ofrecendo unha visión ampla da realidade 
destas titulacións e a súa relevancia no mercado laboral.

A empregabilidade e a promoción laboral son os principais condicionantes 
na elección da formación adicional á titulación cursada con anterioridade, e 
moito máis nun momento de crise económica, de aí que resulte fundamental 
a realización de estudos que proporcionen información precisa ao respecto. 
Ademais, o contexto dinámico no que se atopan os másteres fai conveniente 
que estes estudos teñan unha certa periodicidade, posibilitando así as análises 
pertinentes sobre a súa evolución ao longo dos distintos cursos académicos. 
Deste xeito, o presente volume dálle continuidade ao devandito proceso de 
avaliación da inserción laboral, ofrecendo a información correspondente aos 
titulados en másteres no curso 2010-2011.

O número de másteres analizados ascende a 148, o que supón 21 máis ca no 
ano precedente, cunha media de 13,80 estudantes por máster, cifra superior 
aos 12,85 do curso 2009-2010. É posible que a completa implantación dos 
estudos de grao e as disposicións da Administración autonómica, depurando 
aquelas titulacións cun número escaso de estudantes, permitan no futuro 
que o panel de másteres ofertados no SUG continúe a gañar atractivo e 
a axustarse ás condicións e esixencias de capacidade do mercado laboral, 
segundo se recolle nas Conclusións do Consello da Unión Europea do 11 de 
maio de 2012. Nas devanditas conclusións tamén se insta aos países membros 
a que, co fin de melloraren a empregabilidade, estuden os indicadores máis 
apropiados para comprobar que políticas de educación e formación poden 
axudar a alcanzar este obxectivo.
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Nesta liña, estudos como o presente poden suxerir algúns destes indicadores 
e, co transcurso do tempo, poñer de manifesto fortalezas e debilidades 
dos distintos másteres, o que é fundamental para que os titulados e os 
profesionais saiban onde alcanzar unha formación útil e de calidade, mais 
tamén para que as universidades poidan dirixir o seu esforzo neste ámbito 
na dirección da demanda.

2.1. Obxectivos específicos do estudo da inserción laboral dos titulados 
en Másteres no SUG 2010-2011

Coa elaboración deste estudo de inserción laboral preténdese obter 
información sobre os seguintes ítems.

– A percepción dos titulados en másteres sobre a formación e a universidade:

• Realización, organización e utilidade das prácticas en empresas nos 
másteres

• Consideracións sobre a planificación e organización do máster

• Titulacións rematadas e motivos para cursar estudos de máster

– Características da situación laboral dos titulados en másteres:

Acceso ao emprego

• Procura de traballo

• Tempo que se tarda en atopar emprego

• Grao de uso das distintas vías de procura de emprego e eficiencia 
destas

• Vía propiciatoria do primeiro emprego

• Número de contratos e empresas

Condicións laborais

• Capacidade do mercado de traballo para absorber os titulados en 
másteres 

• A importancia dos distintos factores para obter un emprego (variables 
de maior importancia nos procesos de contratación)

• Análise das condicións básicas da traxectoria laboral posterior ao 
máster (tempo empregado, salario medio, relación dos empregos co 
máster…)

• As condicións laborais (salario medio, tipo de contrato, lugar de 
traballo, tipo de empresa...) no traballo actual
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• Competencias, coñecementos e aptitudes necesarias para o 
desenvolvemento do seu traballo

•	 Grao de satisfacción co máster en función da súa traxectoria laboral e 
o cumprimento das expectativas xeradas nos seus estudos
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3. Datos técnicos do estudo

Nesta sección preséntanse os principais datos técnicos do estudo, e 
contextualízase a mostra acadada indicando as súas principais características. 

3.1. Características do estudo

3.1.1. Poboación e mostra 

A poboación considerada neste estudo correspóndese coa segunda cohorte 
de titulados en másteres no SUG, implantados segundo establece o Real 
Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, e creados no proceso de adaptación 
ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), no que a estrutura dos plans 
de estudo se configura en graos, másteres e programas de doutoramento.

A poboación obxecto de estudo está constituída polos titulados en másteres 
no Sistema Universitario de Galicia correspondentes ao curso académico 
2010-2011; en concreto, son titulados que estiveron matriculados no curso 
académico 2010-2011 e que fixeron o depósito do título ao longo do ano 
2011. A enquisa realizouse entre xuño e xullo do 2014, aproximadamente 3 
anos despois de remataren os seus estudos de máster, polo que estamos a 
falar de titulados recentes.

A poboación e a mostra acadada agrupouse nas seguintes ramas de 
coñecemento: Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias 
Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura. Para realizar a clasificación 
dos másteres nas distintas ramas de coñecemento tívose en conta a rama de 
coñecemento na que figuraba adscrito o título no seu proceso de verificación. 
No anexo III pódese consultar a distribución dos másteres nas distintas ramas 
de coñecemento.

A Táboa 3.1 e a Táboa 3.2 recollen o tamaño da poboación e da mostra 
empregada para a realización do estudo, distribuída por universidade e por 
rama de coñecemento. No Anexo I pódese consultar a información relativa 
ao detalle dos tamaños de poboación e mostra acadada para cada rama de 
coñecemento de cada unha das tres universidades do SUG.



28

ÍndiceInicio Cerrar

Táboa 3.1.  Titulados en másteres no SUG no curso académico 2010-2011.  
Tamaño de poboación e mostra por universidade e para o total do SUG. 

Universidade Poboación Mostra

A Coruña 369 250

Santiago de Compostela 764 535

Vigo 966 741

SUG 2.099 1.526

Táboa 3.2.  Titulados en másteres no SUG no curso académico 2010-2011.  
Tamaño de poboación e mostra por rama de coñecemento  
e para o total do SUG. 

Universidade Poboación Mostra

Artes e Humanidades 196 143

Ciencias 223 154

Ciencias da Saúde 227 167

Ciencias Sociais e Xurídicas 925 669

Enxeñaría e Arquitectura 528 393

SUG 2.099 1.526

Poboación Mostra
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Figura 3.1.  Titulados en másteres no SUG no curso académico 2010-2011.  
Tamaño de poboación e mostra por rama de coñecemento  
e para o total do SUG.



29

ÍndiceInicio Cerrar

Co obxectivo de garantir a maior representatividade para cada un dos 
másteres no SUG, realizouse un estudo exhaustivo contactando con todos e 
cada un dos individuos que constituían a poboación.

O erro de mostraxe global acadado para os titulados en másteres no SUG 
sitúase no +/-1,23%, cun nivel de confianza do 95%, e oscila entre o  
+/-1,99% e o +/-4,39% por rama de coñecemento.

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

3.1.2. Ámbito territorial e temporal

O ámbito xeográfico da poboación non se pode restrinxir a unha zona 
concreta, dado que os titulados en másteres oficiais no SUG non teñen que 
ser necesariamente residentes en Galicia.

O 91,5% dos titulados presentan como datos de contacto facilitados para a 
enquisa unha provincia galega como lugar de residencia. Polo que pódese 
concluír que a maioría dos titulados en másteres no SUG residían en Galicia 
no momento de realizaren o depósito do título. Por outra banda, pódese 
destacar que un 2,1% dos titulados en másteres no SUG remiten nos datos 
de contacto a un país estranxeiro.

Táboa 3.3. Distribución xeográfica da poboación segundo os datos de contacto. 

Universidade
Galicia Fóra de 

Galicia
Total

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

A Coruña 283 32 8 22 24 369

Santiago de Compostela 329 170 40 138 87 764

Vigo 118 44 168 570 66 966

SUG 730 246 216 730 177 2.099
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Galicia Resto de España Fóra de España

6,4% 2,1%

91,5%

Figura 3.2. Distribución xeográfica da poboación segundo os datos de contacto.

3.1.3. Unidade de mostraxe/unidade informante

A unidade de mostraxe e a unidade informante son as mesmas: cada un dos 
titulados en másteres no SUG correspondentes ao curso académico 2010-2011.

Contactouse coas devanditas unidades de mostraxe a través das listas 
proporcionadas polas seguintes vicerreitorías do SUG: Vicerreitoría 
de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías da Universidade da Coruña, 
Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade da Universidade de 
Santiago de Compostela e Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade 
da Universidade de Vigo.

3.1.4. Traballo de campo

A recollida da información realizouse mediante enquisa telefónica, 
empregando a metodoloxía CATI (enquisa telefónica asistida por ordenador), 
cun número máximo de oito chamadas, realizadas en distintos días e franxas 
horarias, para facilitar o contacto coa unidade de mostraxe/informante.

O cuestionario empregado para a realización do estudo pódese consultar 
no Anexo II. Nesta ocasión, froito da experiencia previa co proxecto piloto 
do primeiro estudo de inserción laboral realizado aos titulados en másteres, 
fíxose unha revisión do cuestionario simplificando o número de ítems que se 
ían valorar, garantindo a posibilidade de comparación co primeiro estudo.

O traballo de campo realizouno a empresa Instituto Sondaxe, S.L., entre o 12 
de xuño e o 14 de xullo do 2014.
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3.2. Características da poboación e mostra

Neste apartado preséntase unha visión global da poboación obxecto de 
estudo e da mostra acadada, co que se contribúe a facilitar unha mellor 
interpretación dos resultados. Neste estudo obtívose unha mostra de 1.526 
titulados en másteres no curso académico 2010-2011 sobre unha poboación 
de 2.099, o que representa o 72,7% da poboación total.

3.2.1. Distribución dos Másteres

O estudo analiza os titulados universitarios no curso académico 2010-2011 
en 148 másteres impartidos no SUG, distribuídos por ramas de coñecemento 
do seguinte xeito: 24 en Artes e Humanidades, 24 en Ciencias, 13 en 
Ciencias da Saúde, 48 en Ciencias Sociais e Xurídicas e 39 en Enxeñaría e 
Arquitectura. Na Figura 3.3. pódese consultar a distribución dos másteres 
por ramas de coñecemento e a distribución por títulos únicos e conxuntos, 
que poden ser interuniversitarios ben con universidades participantes do 
SUG ou ben de fóra do SUG.
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91,5%

Figura 3.2. Distribución xeográfica da poboación segundo os datos de contacto.
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A unidade de mostraxe e a unidade informante son as mesmas: cada un dos 
titulados en másteres no SUG correspondentes ao curso académico 2010-2011.

Contactouse coas devanditas unidades de mostraxe a través das listas 
proporcionadas polas seguintes vicerreitorías do SUG: Vicerreitoría 
de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías da Universidade da Coruña, 
Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade da Universidade de 
Santiago de Compostela e Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade 
da Universidade de Vigo.

3.1.4. Traballo de campo

A recollida da información realizouse mediante enquisa telefónica, 
empregando a metodoloxía CATI (enquisa telefónica asistida por ordenador), 
cun número máximo de oito chamadas, realizadas en distintos días e franxas 
horarias, para facilitar o contacto coa unidade de mostraxe/informante.

O cuestionario empregado para a realización do estudo pódese consultar 
no Anexo II. Nesta ocasión, froito da experiencia previa co proxecto piloto 
do primeiro estudo de inserción laboral realizado aos titulados en másteres, 
fíxose unha revisión do cuestionario simplificando o número de ítems que se 
ían valorar, garantindo a posibilidade de comparación co primeiro estudo.

O traballo de campo realizouno a empresa Instituto Sondaxe, S.L., entre o 12 
de xuño e o 14 de xullo do 2014.

Figura 3.3.  Distribución dos másteres no SUG.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Neste estudo atópanse 25 másteres interuniversitarios, que representan 
un 16,9% do total, como se pode apreciar na Táboa 3.4. Entre os títulos 
interuniversitarios, máis da metade son másteres nos que só participan 
universidades do SUG, e en concreto nun 29,4% participan as tres 
universidades. O listado de másteres correspondentes a este informe e a 
distribución por ramas de coñecemento e universidade pódese consultar 
polo miúdo no Anexo III.

Táboa 3.4.  Distribución dos másteres no SUG clasificados por títulos únicos e interuniversitarios. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Másteres
Artes e 

Humanidades
Ciencias

Ciencias da 
Saúde

Ciencias 
Sociais e 
Xurídicas

Enxeñaría e 
Arquitectura

SUG

Únicos do SUG 19 17 12 44 31 123

Interuniversitarios nos que 
participan só universidades 
do SUG

3 5 1 2 6 17

Interuniversitarios nos que 
participan universidades de 
fóra do SUG

2 2 0 2 2 8

Total 24 24 13 48 39 148

3.2.2. Perfil de ingreso

O perfil de ingreso recomendado dun estudante de máster pódese definir 
como as características persoais ou académicas que debe ter un titulado 
para cursar un determinado máster. Dentro das características académicas 
entra en xogo a necesidade de posuír unha determinada formación previa, 
polo que coñecer as titulacións cursadas previas á realización dun máster 
permite determinar a necesidade de configurar complementos formativos 
ou non no plan de estudos, para garantir que os estudantes adquiran 
axeitadamente as competencias propostas no título.

Aos titulados en másteres preguntóuselles pola súa formación previa ao 
máster, e obtívose que o 90,6% cursaran unha única titulación previa ao 
máster e un 9,2% e un 0,3% indicaron que tiñan, respectivamente, dúas 
ou mesmo tres titulacións previas, como se pode observar na Figura 3.4. 
Ao falarmos de titulacións previas ao máster consideramos estudos de 1º 
e 2º ciclo (diplomaturas, licenciaturas, enxeñarías técnicas, enxeñarías, 
arquitectura e arquitectura técnica) e graos.

As ramas de coñecemento nas que destacan os titulados que cursaran máis 
dunha titulación son Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura, 
cun 11,2% e un 11,5% respectivamente. Pola contra, Ciencias é a rama 
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de coñecemento cunha máis alta porcentaxe de titulados que só fixeron 
unha titulación.

Ao igual ca os másteres, as titulacións atópanse enmarcadas nas cinco ramas 
de coñecemento: Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, Ciencias 
Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura. Como se pode observar 
na Figura 3.5, un 69,1% dos titulados en másteres tiña unha ou varias 
titulacións previas na rama de coñecemento do máster cursado. Por ramas 
de coñecemento destacan coas maiores porcentaxes Artes e Humanidades e 
Enxeñaría e Arquitectura, co 86,0% e co 83,9% respectivamente.

Figura 3.4.  Titulacións cursadas previas á realización do master.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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3.2.3. O plan de estudos

A duración do plan de estudos dos másteres obxecto de análise varía entre 
os 60 e os 120 créditos ECTS. Neste informe os programas formativos dos 
másteres analizados estaban configurados con 60 ECTS, 90 ECTS, 100 ECTS 
e 120 ECTS.

Dada a estrutura proposta en España na súa adaptación ao EEES, na que se 
establecía que o modelo que se ía seguir era a duración de catro anos para 
os títulos de grao e de un ano para os títulos de máster, non resulta relevante 
destacar que a maioría dos títulos de máster están estruturados en 60 ECTS. 
De feito, un 84,5% dos másteres no SUG están configurados con 60 ECTS, 
como se pode observar na Figura 3.6. Por outra banda, só un 8,1% contén 
programas formativos de 120 ECTS -na súa maioría representantes dos antigos 
títulos de másteres existentes que convivían cos antigos títulos de 1º e 2º ciclo- 
e un 6,8% aparece estructurados en 90 ECTS.

Por ramas de coñecemento mantéñense as tendencias analizadas a nivel do 
SUG. As porcentaxes de másteres configurados con 60 ECTS oscilan entre 
79,2% e 95,8%, onde o valor máximo se corresponde coa rama de Artes 
e Humanidades e o mínimo coa rama de Ciencias. As ramas de Ciencias e 
Ciencias Sociais e Xurídicas destacan con respecto aos plans de estudo de 120 
ECTS e 90 ECTS, cunha porcentaxe de 12,5% no primeiro caso e a rama de 
Ciencias Sociais e Xurídicas no segundo caso cunha porcentaxe de 10,3%.

Da mesma rama de coñecemento Doutras ramas de coñecemento
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Figura 3.5.  Rama de coñecemento da titulación ou titulacións previas  
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En moitos casos os másteres son unha etapa previa ao doutoramento na 
que os estudantes realizan unha primeira toma de contacto co mundo 
da investigación, e noutros casos constitúen unha ferramenta básica de 
especialización de cara ao mundo profesional, polo que os seus programas 
formativos se deseñan en consonancia coa orientación do título. Na 
orientación do título establécese o seu carácter investigador ou profesional, 
que se plasma na estrutura do plan de estudos a través da configuración de 
prácticas externas ou ben con materias de iniciación á investigación.

Un 38,5% dos másteres do SUG teñen unicamente orientación investigadora, 
fronte aos que teñen unha única orientación profesionalizante, que 
representan o 28,3%, como se pode apreciar na Figura 3.7. Por outra 
banda, atopámonos con que un 20,3% presentan unha dobre orientación 
investigadora e profesionalizante. Á hora de realizar esta análise as 
orientacións sinaladas como académicas non se computaron como unha 
orientación distinta da investigadora.

Figura 3.6.  Distribución dos másteres por duración do plan de estudos.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG3.
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Con respecto aos titulados en másteres no SUG, un 34,1% cursou un máster 
con orientación unicamente investigadora e un 58,9% con orientación 
unicamente profesionalizante, como se pode apreciar na Figura 3.8. Por 
ramas de coñecemento destacan Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría 
e Arquitectura como as ramas nas que os titulados cursan a orientación 
profesionalizante. Ciencias e Artes e Humanidades, pola contra, destacan 
por seren as ramas onde hai unha maior representatividade da orientación 
investigadora.
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Figura 3.7.  Orientación dos másteres.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 3.8.  Orientación cursada polos titulados en másteres.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4. Resultados do estudo da inserción laboral dos titulados 
en Másteres no SUG 2010-2011 (EILMásteres1011)

Nesta sección preséntanse os resultados obtidos na enquisa realizada aos 
titulados en másteres no curso académico 2010-2011.

A sección comeza recollendo brevemente as principais conclusións acadadas 
no estudo, para detallar deseguido os principais resultados no que atinxe 
á descritiva da poboación, ás motivacións dos enquisados para cursaren o 
máster e a valoración que fan dos seus distintos aspectos, á situación laboral 
anterior á realización do máster, ao acceso ao emprego tras este, á situación 
laboral actual e á valoración final da súa traxectoria.

4.1. Resumo executivo

Un 68,3% dos titulados traballaron con anterioridade ao máster, dos cales un 
61,6% compaxinaron ese traballo coa realización do máster.

Un 69,1% dos titulados cursaron o máster na mesma universidade na que 
realizaran a súa titulación previa.

O motivo principal que leva os titulados de máster a o cursaren é complementar 
a formación académica para unha maior especialización no mercado de traballo, 
cun 57,6%. O segundo motivo en importancia é complementar a formación 
académica para poder realizar o doutoramento e dedicarse á investigación, cun 
30,1%.

Un 46,1% dos titulados cursaron prácticas externas e destes un 72,8% 
considéranas boas ou moi boas.

As vías de busca de emprego máis utilizadas polos titulados son a candidatura 
espontánea, cun 71,7%, os portais de busca de emprego na web, cun 68,9%, os 
contactos persoais, cun 58,0%, a resposta a anuncios de traballo, cun 57,7%, e 
as axencias públicas de emprego, cun 54,1%.

As vías de busca de emprego que propiciaron un maior número de empregos son 
os contactos persoais, cun 33,2% de titulados que conseguiron o seu traballo 
a través deles, os portais de busca de emprego na web, cun 28,3%, e a vía da 
candidatura espontánea, cun 22,7%.
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Os titulados salientan como factor máis relevante no proceso de contratación 
a experiencia laboral relacionada e a súa titulación previa ao máster (grao/
diplomatura/licenciatura/…).

As competencias consideradas como máis importantes polos titulados para 
a obtención dun emprego son a capacidade de asumir responsabilidades e a 
capacidade para resolver problemas.

Un 91,9% dos titulados traballaron desde a finalización do máster, dos cales un 
59,0% comezou nun novo emprego e un 41,0% continuou no emprego que tiña 
antes de rematar o máster.

Un 46,2% dos titulados que empezan nun novo emprego logo de remataren o 
máster tardan menos de 6 meses en atopalo, e o tempo medio en atopar emprego 
é de 8,29 meses.

O 28,3% dos titulados en másteres estiveron empregados durante todo o tempo 
que vai desde o remate do máster ata o momento de realización da enquisa. Esa 
porcentaxe é do 28,0% se temos en conta unicamente empregos relacionados co 
contido do máster realizado polos titulados.

Nos tres anos que transcorreron desde a finalización do máster, os titulados 
traballaron, de media, en 2,06 empregos distintos, mentres que o número medio 
de contratos que tiveron durante ese período foi de 4,12.

Un 73,5% dos titulados traballa na actualidade, mentres que un 19,7% non 
traballa pero busca emprego e un 6,8% nin traballa nin busca emprego. 

O 4,2% dos titulados en másteres non traballa nin busca emprego porque está a 
realizar outros estudos, principalmente de doutoramento ou de grao, e un 0,2% 
porque prepara oposicións.

Un 44,1% dos titulados afirma que o seu traballo actual está bastante ou moi 
relacionado co máster que cursou. Ademais, un 79,8% dos titulados considera que 
para o desenvolvemento do seu traballo actual é necesaria formación universitaria.

Un 29,0% dos titulados que traballa na actualidade leva no seu posto de traballo 
un ano ou menos, e esta porcentaxe amplíase ata o 65,6% se se ten en conta aos 
que levan ata tres anos no seu posto de traballo actual.

A gran maioría dos titulados queda a traballar en Galicia, un 88,1%, mentres 
que só unha reducida porcentaxe traballa no estranxeiro. Os principais motivos 
achegados para non traballar en Galicia son non atopar traballo en Galicia, cun 
45,1%, e recibir unha mellor oferta no exterior, cun 27,8%.

Soamente un 12,0% dos titulados que traballa o fai por conta propia, e o 88,0% 
restante traballa por conta allea. Practicamente a totalidade deles están dados de 
alta ou cotizan á Seguridade Social. Dos traballadores por conta allea, o 34,6% ten 
un contrato fixo, mentres que o 43,7% conta cun contrato temporal. Ademais, un 
78,5% traballa a xornada completa.
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Un 42,7% dos titulados que está a traballar faino na Administración pública ou 
en empresas públicas, mentres que un 30,7% traballa en empresas privadas con 
máis de 50 empregados.

Un 60,4% dos titulados teñen un salario superior aos 1.000 euros mensuais, cun 
salario medio de 1.222,16 euros, cifra que se reduce a 1.084,64 euros no caso 
das mulleres e que ascende a 1.407,95 euros no dos homes. En comparación co 
salario no traballo previo á realización do máster, prodúcese un incremento de 
6,60 euros no salario medio, que se deriva dunha caída do salario medio no caso 
das mulleres de 18,72 euros, e dun incremento do salario medio no caso dos 
homes de 38,73 euros.

Un 87,8% dos titulados considera que é necesaria máis información dentro da 
propia universidade sobre a busca de emprego.

Un 42,4% dos titulados valora o máster como bastante ou moi útil tendo en conta 
a súa traxectoria laboral, e un 73,3% volvería cursar o mesmo máster.

4.2. Descritiva da poboación

Nesta epígrafe amósase información sobre as características da poboación 
que se estuda, os titulados en másteres no SUG durante o curso 2010-2011, 
atendendo a factores sociodemográficos como o sexo, a idade, a procedencia 
xeográfica, o nivel de estudos dos pais, e a universidade de procedencia, 
onde cursaron os estudos universitarios anteriores ao máster.

4.2.1. Distribución da mostra por sexo

Ao igual que acontece para o global de estudos nas universidades do SUG, 
e en concordancia coas estatísticas propias das universidades, a porcentaxe 
de mulleres tituladas en másteres durante o curso académico 2010-2011 foi 
superior á dos homes, un 60,1% fronte a un 39,9%.
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Os resultados da distribución dos titulados por sexo pódense ver na Figura 
4.1, por ramas de coñecemento e para o total do SUG. Na rama de Ciencias 
da Saúde a porcentaxe de mulleres achégase ao 75,0%, mentres que a rama 
que presenta unha menor porcentaxe de mulleres é Enxeñaría e Arquitectura, 
cun 36,8%.

4.2.2. Distribución da mostra por idade

A Figura 4.2 recolle a idade media dos titulados en másteres por ramas de 
coñecemento e para o total do SUG no momento de rematar o máster. A 
rama de coñecemento cunha idade media máis elevada é a de Enxeñaría 
e Arquitectura, con 31 anos, mentres que as que presentan unha idade 
media máis baixa son Ciencias e Ciencias da Saúde, con 27,51 e 27,59 anos 
respectivamente. Pola súa banda, a idade media dos titulados en másteres 
para o total do SUG sitúase en 29,06 anos.
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Figura 4.1.  Distribución dos titulados en másteres por sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Á súa vez, a Figura 4.3 recolle a distribución dos titulados en másteres 
por idade, tanto por ramas de coñecemento como para o total do SUG. A 
porcentaxe de titulados menores de 25 anos ascende ao 19,9% para o total 
do SUG, e Ciencias da Saúde é a rama cunha maior porcentaxe neste rango 
de idade, o 28,9%, mentres que a menor porcentaxe se atopa en Enxeñaría 
e Arquitectura, con só un 5,8%. En todas as ramas de coñecemento, agás 
en Enxeñaría e Arquitectura, máis do 70,0% dos titulados en másteres 
teñen menos de 30 anos. Pola súa banda, a porcentaxe de titulados que 
superan os 30 anos é do 32,5% para o total do SUG, e a rama de Enxeñaría e 
Arquitectura é a que presenta unha maior porcentaxe neste rango de idade, 
o 47,2%, e a rama de Ciencias a dunha menor porcentaxe, o 21,0%.

Figura 4.2.  Idade media dos titulados en másteres.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.2.3. Distribución da mostra por nivel de estudos dos pais

O nivel de estudos dos pais tamén se analizou por ramas de coñecemento 
e para o global dos titulados en másteres, xa que as condicións educativas 
familiares poden constituír un factor de importancia na elección da 
traxectoria académica e profesional dos estudantes. Na Táboa 4.1 inclúese 
a distribución dos titulados en másteres segundo o nivel de estudos máis 
alto acadado polos pais, para o total do SUG. A porcentaxe de titulados 
con proxenitores con estudos universitarios (medios, superiores, máster ou 
doutoramento) é dun 24,5% no caso das nais e dun 25,2% no dos pais. Por 
ramas de coñecemento, os resultados amósanse na Figura 4.4 para a nai e 
na Figura 4.5 para o pai. Nunha análise polo miúdo pódese observar que 
a maior porcentaxe de proxenitores con estudos universitarios se atopa na 
rama de Ciencias, tanto no caso das nais, cun 30,7%, como no dos pais, cun 
27,5%. A rama de coñecemento cunha menor porcentaxe de proxenitores 
con estudos universitarios, tanto para a nai como para o pai, é a de Ciencias 
da Saúde, cun 21,7% e un 22,9% respectivamente. Para rematar, as 
maiores diferenzas entre ambos os dous proxenitores danse en Enxeñaría e 
Arquitectura, a prol do pai, e en Ciencias, a favor da nai.
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Táboa 4.1.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos da nai e do pai. 
Resultados para o total do SUG.

Nivel de estudos Nai Pai

Sen estudos 2,8% 1,7%

Primarios 45,7% 40,6%

Bacharelato/Formación profesional 25,9% 30,5%

Universitarios medios 12,8% 9,0%

Universitarios superiores 10,9% 15,3%

Máster 0,5% 0,4%

Doutoramento 0,3% 0,5%

Figura 4.4.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos da nai. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.2.4. Distribución da mostra por lugar de procedencia

A práctica totalidade dos titulados en másteres durante o curso 2010-2011, 
o 98,0%, procedía do Estado español. Como se observa na Figura 4.6, só un 
0,9% procedía do resto da Unión Europea e un 1,0% do resto do mundo.
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Figura 4.5.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos do pai. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En canto á procedencia dos titulados de máster españois, a maioría deles 
eran galegos. Só o 8,1% procedía de provincias de fóra da comunidade 
galega, e é a rama de Artes e Humanidades a que presenta unha maior 
porcentaxe de titulados de fóra de Galicia, o 16,8%. As provincias de 
Pontevedra e da Coruña son as que contan cun maior peso, o 37,2% e o 
36,3%, respectivamente, mentres que as de Lugo e Ourense supoñen cada 
unha o 9,2%.

Por ramas de coñecemento, A Coruña é a provincia de procedencia 
maioritaria en Ciencias da Saúde, cun 46,4% de titulados pertencentes a 
esa provincia, mentres que Pontevedra destaca en Enxeñaría e Arquitectura, 
cun 47,2% de titulados, e tamén en Artes e Humanidades, cun 35,7%. A 
maior presenza porcentual de titulados de Lugo dáse na rama de Ciencias 
da Saúde, cun 22,3%, e a de Ourense en Ciencias e en Ciencias Sociais e 
Xurídicas, con valores próximos ao 11,0%.

Figura 4.6.  Distribución dos titulados en másteres por nacionalidade.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.2.5. Distribución da mostra por universidade de procedencia

No tocante á universidade de procedencia, case sete de cada dez titulados 
en másteres cursaran a súa titulación previa na mesma universidade na que 
realizaron o máster, tal e como recolle a Figura 4.8. Pola súa banda, o 17,8% 
dos titulados cursaron a súa titulación previa nunha universidade do SUG 
distinta da do máster, un 10,7% cursárona noutra universidade española e 
un 2,4% nunha universidade estranxeira.
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Figura 4.7.  Distribución dos titulados españois en másteres por provincia de residencia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento, a maior porcentaxe de titulados de máster que 
cursaron a súa titulación previa na mesma universidade dáse en Artes e 
Humanidades, un 71,3%, rama que tamén concentra a maior porcentaxe 
de titulados procedentes dunha universidade estranxeira, o 4,9%. Pola 
súa banda, a maior porcentaxe de titulados que obtiveron a súa titulación 
previa noutra universidade do SUG atópase en Ciencias da Saúde, o 21,7%, 
mentres que a maior porcentaxe de titulados procedentes dunha universidade 
española distinta das do SUG está en Ciencias, o 12,4%.

4.3. Motivación e valoración do Máster

O coñecemento dos motivos que levaron aos titulados de máster a realizaren 
os devanditos estudos resulta fundamental, pois vai ser de grande axuda 
para mellorar a súa orientación co fin de satisfacer as necesidades reais 
dos potenciais estudantes. Doutra banda, a valoración que os titulados 
realizan acerca dos distintos elementos relacionados coa planificación e o 
desenvolvemento dos másteres permitirá poñer de manifesto os seus puntos 
fortes e os seus puntos febles. En base a isto, na presente epígrafe amósanse 
os resultados no relativo ás motivacións dos titulados de máster á hora de se 
matricularen neles, e, a continuación, detállase que valoración realizan dos 
principais aspectos dos másteres.

Figura 4.8.  Distribución dos titulados en másteres por universidade de procedencia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.3.1. Motivacións para realizar o Máster

O motivo máis destacado para realizar estudos de máster é, tal e como se 
recolle na Figura 4.9, complementar a formación académica para obter unha 
maior especialización no mercado de traballo, ampliar as saídas laborais e 
acadar un maior desenvolvemento profesional, cunha porcentaxe do 57,6% 
para o total do SUG. Á súa vez, complementar a formación académica 
previa para realizar o doutoramento e dedicarse á investigación sitúase como 
segundo motivo en importancia, cun 30,1%, seguido dun 17,0% de titulados 
que afirmaron que o máster era necesario ou obrigatorio para o seu futuro 
emprego ou perspectiva laboral (profesores de secundaria, avogados, etc.).

No tocante á distribución por ramas de coñecemento, o motivo de 
complementar a formación de cara ao mercado laboral é maioritario nas 
ramas de Enxeñaría e Arquitectura, cun 68,0%, de Ciencias da Saúde, 
cun 61,4%, e de Ciencias Sociais e Xurídicas, cun 56,0%. Pola súa parte, 
en Artes e Humanidades e na rama de Ciencias son máis os que sinalan o 
motivo de complementar a formación de cara á investigación, cun 53,8% e 
cun 51,6%, respectivamente. Finalmente, os titulados que afirmaron cursar 
o máster porque era necesario ou obrigatorio para o seu futuro emprego 
contan cun peso particularmente destacado na rama de Ciencias Sociais 
e Xurídicas, cun 30,9%. Esta elevada porcentaxe explícase pola presenza 
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Figura 4.9.  Motivos para realizar o máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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nesa rama do Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria, 
Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas, xa que o 72,7% dos 
enquisados que sinalaron este motivo procedían dese máster.

4.3.2. Valoración do desenvolvemento do Máster

Co obxecto de analizar a experiencia dos titulados no seu paso polos 
másteres do SUG, realizouse unha serie de preguntas encamiñadas a 
coñecer o seu nivel de satisfacción con respecto a distintos aspectos dos 
másteres: planificación, coordinación, profesorado, prácticas externas, etc. 
Na presente epígrafe recóllese a percepción que os titulados en másteres 
teñen destes elementos.

En relación coa valoración da planificación das ensinanzas (estrutura do 
máster, horarios, distribución da carga de traballo, etc.), recollida na 
Figura 4.10, un 46,4% dos titulados de máster valóraa como boa ou moi 
boa, fronte a un 17,3% que a considera mala ou moi mala. En canto á 
distribución por ramas de coñecemento, destaca positivamente o caso de 
Enxeñaría e Arquitectura, onde un 57,9% dos titulados considera boa ou 
moi boa a planificación das ensinanzas. En contraposición, nas ramas de 
Artes e Humanidades e de Ciencias, un 23,1% e un 22,9% dos titulados, 
respectivamente, valora a planificación como mala ou moi mala.

Figura 4.10.  Valoración da planificación das ensinanzas. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Con respecto ás competencias (coñecementos, destrezas e habilidades), 
a súa valoración recóllese na Figura 4.11. Case a metade dos titulados en 
másteres, un 48,1%, considéranas boas ou moi boas, fronte a un 14,7% 
que as valoran como malas ou moi malas. A distribución por ramas de 
coñecemento amosa unha mellor valoración das competencias na rama 
de Enxeñaría e Arquitectura, onde o 55,8% as considera boas ou moi 
boas. En contraposición, en Artes e Humanidades e en Ciencias Sociais e 
Xurídicas as devanditas porcentaxes vense reducidas ao 42,7% e ao 44,9% 
respectivamente, fronte a un 21,0% e un 18,1% que valoran as competencias 
como malas ou moi malas. 

A Figura 4.12 recolle a valoración das metodoloxías de ensino-aprendizaxe, 
que consideran boas ou moi boas un 38,7% dos titulados do SUG, e 
malas ou moi malas un 25,4%. En canto á distribución por ramas de 
coñecemento, destacan positivamente os casos de Enxeñaría e Arquitectura 
e de Ciencias, onde un 43,4% e un 42,4% dos titulados, respectivamente, 
consideran boas ou moi boas estas metodoloxías. Pola contra, nas ramas 
de Artes e Humanidades, de Ciencias Sociais e Xurídicas e de Ciencias da 
Saúde as devanditas porcentaxes redúcense ao 35,0%, 35,8% e 38,5% 
respectivamente, cun 26,6%, 29,0% e 25,9% que valoran as metodoloxías 
como malas ou moi malas.
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Figura 4.11.  Valoración das competencias. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Figura 4.13 recolle a valoración dos sistemas de avaliación, considerados 
como bos ou moi bos por un 51,4% dos titulados do SUG, e como 
malos ou moi malos por un 15,4%. No tocante á distribución por ramas 
de coñecemento, as mellores valoracións danse en Ciencias da Saúde e 
en Enxeñaría e Arquitectura, onde un 55,5% e un 53,8% dos titulados 
respectivamente consideran bos ou moi bos os sistemas de avaliación. Pola 
contra, nas ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas e de Artes e Humanidades 
un 17,9% e un 16,8% respectivamente valoran os sistemas de avaliación 
como malos ou moi malos.

Figura 4.12.  Valoración das metodoloxías de ensino-aprendizaxe. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En relación coa valoración do profesorado, que se amosa na Figura 4.14, o 
58,3% dos titulados de máster valórano como bo ou moi bo, fronte a un 
escaso 13,3% que o consideran malo ou moi malo. En canto á distribución 
por ramas de coñecemento, o profesorado da rama de Ciencias é o mellor 
valorado, pois un 64,7% dos titulados o cualifican de bo ou moi bo. Pola 
contra, a porcentaxe de titulados que o cualifican de malo ou moi malo é 
inferior ao 20,0% en todas as ramas, se ben en Artes e Humanidades esta 
cifra acada o 18,9%.
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Figura 4.13.  Valoración dos sistemas de avaliación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En canto aos recursos materiais dispoñibles para a realización dos másteres 
do SUG –a súa valoración recóllese na Figura 4.15–, un 39,3% dos titulados 
valóranos como bos ou moi bos, fronte a un 27,0% que os consideran 
malos ou moi malos. Por ramas de coñecemento, Artes e Humanidades 
e Enxeñaría e Arquitectura presentan porcentaxes do 45,5% e do 43,9% 
respectivamente, que cualifican os recursos materiais como bos ou moi bos, 
mentres que en Ciencias da Saúde esta cifra se reduce ao 34,4%, con ata un 
35,5% que os valora como malos ou moi malos.

Figura 4.14.  Valoración do profesorado. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Figura 4.16 recolle a valoración da coordinación, que máis do 40,0% dos 
titulados en másteres do SUG consideran boa ou moi boa, fronte a un 29,9% 
que a valoran como mala ou moi mala. Por ramas de coñecemento, destaca 
positivamente Enxeñaría e Arquitectura, cun 49,5% de titulados que afirman 
que a coordinación é boa ou moi boa, mentres que nas restantes ramas esta 
porcentaxe está arredor do 37,0%.
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Figura 4.15.  Valoración dos recursos materiais. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Con respecto á valoración do traballo de fin de máster (contidos, 
desenvolvemento, etc.), recollida na Figura 4.17, un 64,0% dos titulados en 
másteres do SUG considérano bo ou moi bo, mentres que só un 13,7% lle 
outorgan unha valoración de malo ou moi malo. Por ramas de coñecemento 
non existen grandes diferenzas, e todas elas obteñen porcentaxes de 
valoración positiva superiores ao 60,0%. A rama de Ciencias é a que mellor 
valora este aspecto, cun 71,2% dos alumnos que o consideran como bo ou 
moi bo, e só un 7,8% que o cualifican de malo ou moi malo.

Figura 4.16.  Valoración da coordinación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A análise da realización e valoración das prácticas externas constitúe un 
elemento fundamental no presente estudo, xa que que estas poden ser 
determinantes á hora de facilitar a inserción laboral dos titulados de máster. 
Na Figura 4.18 obsérvase que un 46,1% dos titulados de máster realizaron 
prácticas externas, e que é a rama de Ciencias Sociais e Xurídicas a que 
presenta unha maior porcentaxe, o 64,0%, seguida pola de Ciencias da 
Saúde, co 53,0%. En contraposición, a rama de Ciencias é a que conta 
cunha menor porcentaxe de realización de prácticas, o 19,6%.
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Figura 4.17.  Valoración do traballo de fin de máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Na valoración das prácticas externas, que se amosa na Figura 4.19, obsérvase 
que case tres cuartas partes dos titulados en másteres valoran o seu 
desenvolvemento como bo ou moi bo, fronte a un 13,3% que o consideran 
malo ou moi malo. Por ramas de coñecemento, as prácticas da rama de 
Ciencias Sociais e Xurídicas son as que obteñen os mellores resultados, cun 
77,2% dos titulados que as valoran positivamente (boas ou moi boas), e case 
un 50,0% que as consideran moi boas. A rama de Artes e Humanidades, pola 
contra, é a que presenta unha menor porcentaxe de valoracións positivas, 
pois tan só un 46,4% dos alumnos considera boas ou moi boas as prácticas 
cursadas, mentres que para un 31,7% foron malas ou moi malas. Así e todo, 
cómpre achegarse con precaución aos resultados desta rama, xa que tan só 
un 28,7% dos seus titulados afirmaron realizar prácticas externas.

Figura 4.18.  Realización de prácticas externas. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A valoración de como as prácticas externas contribuíron á adquisición das 
competencias específicas do título amósase na Figura 4.20, un 66,4% dos 
titulados de máster valoran esta contribución como boa ou moi boa, mentres 
que un 17,8% considérana mala ou moi mala. En canto á valoración por 
ramas, dáse un patrón moi semellante ao da valoración do desenvolvemento 
das prácticas. Xa que logo, as ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas e de 
Ciencias son as que obteñen as porcentaxes máis altas de valoración 
positiva, próximas ao 70,0%. Pola contra, os titulados en másteres de Artes 
e Humanidades son os que valoran menos a contribución das prácticas para 
a adquisición de competencias, pois tan só un 41,5% a consideran boa ou 
moi boa, e un considerable 36,6% cualifícana como mala ou moi mala.
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Figura 4.19.  Valoración do desenvolvemento das prácticas externas. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Figura 4.21 amosa a valoración dos titulados acerca de se, 
independentemente da súa experiencia posterior no mercado laboral, o 
máster lles ofreceu formación adicional con respecto á que adquiriran nos 
seus estudos universitarios previos. Os datos para o total do SUG amosan que 
un 57,5% dos titulados consideran que o máster si lles ofreceu bastante ou 
moita formación adicional, fronte a un 18,6% que opinan que lles ofreceu 
pouca ou ningunha. Por ramas de coñecemento, en todas elas a porcentaxe 
de estudantes que valoran positivamente a formación adicional está 
arredor do 50,0% ou por riba desta porcentaxe. Pola súa parte, Enxeñaría 
e Arquitectura é a rama que presenta os mellores resultados, pois ata un 
64,2% dos seus titulados considera que a formación adicional adquirida foi 
bastante ou moita, xunto coa rama de Ciencias da Saúde, onde a devandita 
porcentaxe se sitúa no 60,3%.

Figura 4.20.  Valoración da contribución das prácticas externas á adquisición  
das competencias específicas do título. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Na Figura 4.22 recóllese a valoración media de todos os elementos 
considerados neste apartado 4.3.2, tanto para o total do SUG como para as 
distintas ramas de coñecemento. Como se pode observar, as valoracións dos 
titulados en másteres de Enxeñaría e Arquitectura sobresaen na maioría dos 
aspectos que se recollen. Esta é a rama con mellor valoración, nunha escala 
de Likert desde 1 (Moi malo) a 5 (Moi bo), na planificación das ensinanzas 
(3,59), competencias (3,58), metodoloxías de ensino-aprendizaxe (3,32), 
coordinación (3,38), recursos materiais (3,28) e formación adicional ofrecida 
(3,73). Pola súa banda, Ciencias é a rama mellor valorada en profesorado (3,76) 
e traballo de fin de máster (3,95), mentres que Ciencias Sociais e Xurídicas 
obtén a mellor valoración no desenvolvemento das prácticas externas (4,10) 
e na contribución destas á adquisición de competencias (3,95). Finalmente, 
Ciencias da Saúde destaca nos sistemas de avaliación (3,53).

No apartado negativo sobresaen a rama de Artes e Humanidades, que 
obtén as valoracións máis baixas en competencias (3,29), metodoloxías de 
ensino-aprendizaxe (3,10), desenvolvemento das prácticas externas (3,20) 
e contribución destas para a adquisición de competencias (3,02), e mais a 
rama de Ciencias Sociais e Xurídicas, que obtén as peores valoracións en 
metodoloxías de ensino-aprendizaxe (3,10), sistemas de evaluación (3,39), 
profesorado (3,51) e coordinación (3,00). A rama de Ciencias é a menos 
valorada en canto á formación adicional ofrecida (3,50). Con todo, ambas as 
dúas ramas superan en todos os casos a media de valoración de tres puntos.
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Figura 4.21.  Valoración da formación adicional adquirida nos másteres. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.



65

ÍndiceInicio Cerrar

4.4. Situación laboral anterior á realización do Máster

Como se observou ao analizar a idade dos titulados en másteres do SUG no 
curso académico 2010-2011, a súa idade media (arredor dos 29 anos) permite 
intuír que se cadra moitos destes titulados xa tiveran presenza no mercado 
laboral con anterioridade ao máster. Por esta razón, cómpre realizar un breve 
estudo de cal era esta relación previa co mercado de traballo, para poder 
analizar posteriormente os posibles cambios na situación laboral despois 
da realización do máster. En base a isto, ao longo do presente apartado 
analízase cal era a situación laboral dos titulados no momento de comezar a 
realizar o máster.

4.4.1. Actividade laboral previa á realización do Máster

Na Táboa 4.2, que se amosa a continuación, recóllense datos relativos á 
actividade laboral previa á realización do máster. Nela obsérvase que un 
68,3% dos titulados de máster xa traballaran con anterioridade a este, 
porcentaxe que se sitúa no 78,0% e no 74,1% nas ramas de Enxeñaría 
e Arquitectura e de Ciencias da Saúde, respectivamente, e que cae ata o 
46,7% no caso de Ciencias. Pola súa banda, o restante 31,7% de titulados 
en másteres do SUG que non traballaran divídese nun 8,5% que buscaron 
emprego pero non o atoparon e un 23,2% que nin sequera o buscaron.

Figura 4.22.  Valoración media dos principais aspectos dos másteres. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.2.  Actividade laboral previa ao máster e no momento de comezalo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de 
coñecemento

Nin traballou 
nin buscou 
emprego

Buscou 
emprego e 

non o atopou
Traballou

Non 
traballaba 
ao iniciar o 

máster

Deixou o 
traballo para 

facer o máster

Simultaneou 
traballo e 

máster

Artes e Humanidades 28,7% 7,0% 64,3% 37,0% 2,2% 60,9%

Ciencias 39,2% 14,4% 46,4% 33,8% 7,0% 59,2%

Ciencias da Saúde 19,9% 6,0% 74,1% 27,6% 2,4% 69,9%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas

23,6% 9,1% 67,3% 38,8% 7,1% 54,1%

Enxeñaría e 
Arquitectura

15,5% 6,8% 78,0% 27,5% 2,3% 70,3%

SUG 23,2% 8,5% 68,3% 33,7% 4,7% 61,6%

En canto á situación laboral no momento de comezar o máster dos titulados 
que traballaran antes del, a maioría, o 61,6%, simultanearon o traballo 
co máster, e son as ramas de Enxeñaría e Arquitectura e de Ciencias da 
Saúde as que presentan unhas porcentaxes máis altas neste sentido, o 
70,3% e o 69,9%, respectivamente. Ademais, só un 4,7% dos titulados 
que traballaran antes do máster deixaron o seu emprego para cursar esta 
titulación, porcentaxe que é maior en Ciencias Sociais e Xurídicas e en 
Ciencias. Finalmente, o 33,7% dos titulados que traballaran antes do máster 
non tiñan emprego no momento de comezar a cursalo.

4.4.2. Emprego previo á realización do Máster

Nesta epígrafe recóllese a información referida aos principais aspectos 
caracterizadores do emprego que os titulados de máster tiñan antes de 
cursalo. Xa que logo, aos enquisados preguntóuselles acerca de elementos 
como a relación entre o devandito emprego e o máster estudado, o tipo 
de xornada laboral que desempeñaban, a súa relación contractual ou o seu 
salario.

A Figura 4.23 recolle a relación existente entre o traballo previo á realización 
do máster e o propio máster. Os datos para o total de titulados do SUG 
amosan que un 24,2% destes afirman que o seu traballo tiña moita relación 
co máster, fronte a un 34,9% que sosteñen que non tiña relación ningunha. 
Por ramas de coñecemento, obsérvase que a rama de Ciencias Sociais e 
Xurídicas é a que presenta unha menor vinculación entre o traballo previo 
e o máster, xa que só un 30,9% dos titulados sinalan que esta vinculación 
era bastante ou moita, mentres que ata un 46,8% indican que non era 
ningunha. No outro extremo sitúanse as ramas de Enxeñaría e Arquitectura 
e de Ciencias, onde un 50,9% e un 49,3%, respectivamente, dos titulados 
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que traballaron antes do máster o fixeron en empregos bastante ou moi 
relacionados co propio máster.

Na Figura 4.24 recóllese a distribución por tipoloxías de contratación no 
emprego previo á realización do máster. A nivel do SUG obsérvase unha 
maior presenza de contratos temporais, o 51,0%, ca de contratos fixos, 
o 30,0%, e mais un 7,5% de autónomos. Por ramas de coñecemento, 
Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias Sociais e Xurídicas presentan as maiores 
porcentaxes de contratos fixos, o 36,2% e o 32,6%, respectivamente. Nas 
tres restantes ramas de coñecemento a presenza de contratos temporais é 
superior ao 50,0%, e destacan os casos de Ciencias e Ciencias da Saúde, con 
porcentaxes do 69,7% e do 62,1%, respectivamente. Á súa vez, en Ciencias 
a porcentaxe de contratos fixos é considerablemente baixa con respecto ás 
demais ramas, só o 12,4%, mentres que a de bolseiros presenta o maior 
valor entre as distintas ramas, un 10,9%. Finalmente, na rama de Artes e 
Humanidades destaca que un 12,0% dos titulados que traballaban antes do 
máster o facían por conta propia.

Figura 4.23.  Relación entre o máster e o traballo previo a este. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A situación con respecto á Seguridade Social no traballo previo ao máster 
amósase na Figura 4.25, onde se observa que o 94,6% dos titulados que 
traballaban tamén cotizaban, fronte ao 5,4% que non o facían. En todas 
as ramas de coñecemento, a porcentaxe de traballadores que cotizaban á 
Seguridade Social é superior ao 90,0%, e destaca a rama de Ciencias da 
Saúde, onde esta porcentaxe ascende ao 98,3%.

En prácticas OutrosBolseiroTemporalAutónomoFixo
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Figura 4.24.  Modalidade de contratación no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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O tipo de xornada laboral no emprego previo ao máster recóllese na Figura 
4.26, e nela obsérvase que sete de cada dez titulados do SUG realizaban 
un traballo a xornada completa. Por ramas de coñecemento, Enxeñaría e 
Arquitectura é a que presenta unha maior porcentaxe de traballos a tempo 
completo, o 83,0%. No outro extremo atópase Artes e Humanidades, única 
rama na que o traballo previo a tempo parcial supera ao de tempo completo, 
o 53,3% fronte ao 46,7%.

Figura 4.25.  Relación coa Seguridade Social no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Táboa 4.3 recolle a distribución dos titulados en másteres do SUG segundo 
o salario mensual no traballo previo ao máster. En liñas xerais, obsérvase que 
máis da metade dos enquisados, o 53,4%, percibían un salario situado entre 
os 600 e os 1.400 euros. Á súa vez, o 20,5% cobraban 600 euros ou menos, 
porcentaxe que se explica principalmente polos titulados que traballaban a 
tempo parcial.

Táboa 4.3.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster. 
Resultados para o total do SUG. 

Salario mensual % titulados en másteres no SUG
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Figura 4.26.  Tipo de xornada no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.



71

ÍndiceInicio Cerrar

A distribución dos titulados segundo o salario mensual no traballo previo 
ao máster, por ramas de coñecemento e para o total do SUG, amósase na 
Figura 4.27 e mais na Táboa 4.4. As ramas que concentran unha maior 
proporción de titulados nos tramos de salario máis elevados son, claramente, 
Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias da Saúde, onde o 20,0% e o 15,2% 
respectivamente cobraban no emprego previo ao máster salarios por riba 
dos 1.800 euros, porcentaxes que para as tres restantes ramas oscilan entre 
o 5,5% das ramas de Artes e Humanidades e de Ciencias e o 9,7% da rama 
de Ciencias Sociais e Xurídicas.

No outro extremo sitúase a rama de Artes e Humanidades, onde o 67,8% 
dos titulados gañaban menos de 1.000 euros mensuais no traballo previo 
ao máster. Esta elevada porcentaxe ten a súa explicación en que máis da 
metade dos titulados desta rama traballaban a tempo parcial. No resto de 
ramas, onde o emprego a tempo completo tiña un maior peso, a porcentaxe 
de titulados con salarios inferiores a 1.000 euros sitúase entre o 35,6% de 
Enxeñaría e Arquitectura e o 54,8% de Ciencias Sociais e Xurídicas.

Figura 4.27.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.4.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de 
coñecemento

600 €
ou menos

601 € - 
1.000 €

1.001 € - 
1.400 €

1.401 € - 
1.800 €

1.801 € - 
2.200 €

2.201 € - 
2.600 €

2.601 € 

ou máis

Artes e Humanidades 31,1% 36,7% 21,2% 5,5% 5,5% 0,0% 0,0%

Ciencias 18,8% 34,8% 26,1% 14,5% 2,9% 2,9% 0,0%

Ciencias da Saúde 17,0% 24,6% 23,8% 19,5% 11,9% 0,8% 2,5%

Ciencias Sociais e Xurídicas 26,9% 27,9% 21,9% 13,6% 5,7% 2,1% 1,9%

Enxeñaría e Arquitectura 9,3% 26,3% 31,9% 12,5% 12,1% 4,1% 3,8%

SUG 20,5% 28,2% 25,2% 13,3% 8,1% 2,4% 2,2%

A Figura 4.28 recolle o salario medio mensual neto dos titulados en másteres 
do SUG no emprego previo á realización do máster. Pódese observar que o 
salario medio para o total do SUG era de 1.129,70 euros, que oscilaba entre 
os 902,22 euros que gañaban de media os titulados de Artes e Humanidades 
e os 1.294,46 euros que gañaban os titulados de Enxeñaría e Arquitectura.
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Figura 4.28.  Salario medio no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Atendendo ás diferenzas por sexo no salario medio mensual do traballo 
previo ao máster -amosado na Figura 4.29 e mais na Táboa 4.5-, obsérvase 
unha clara disparidade entre os salarios percibidos polas mulleres e polos 
homes. A nivel do SUG, a retribución media percibida polos homes ascendía 
a 1.272,51 euros, mentres que a das mulleres era só de 1.025,43 euros, un 
19,4% inferior.

Esta disparidade salarial preséntase en todas as ramas de coñecemento, 
coa excepción de Artes e Humanidades, onde os salarios medios de homes 
e mulleres no traballo previo estaban case equiparados, mesmo sendo o 
da muller lixeiramente superior ao do home. A rama que presenta unha 
maior fenda salarial entre os dous sexos é Enxeñaría e Arquitectura, onde as 
mulleres percibían 356,35 euros ao mes menos ca os homes, o que supón 
un salario un 25,0% inferior. Nas tres restantes ramas de coñecemento as 
diferenzas son menores, aínda que tamén importantes, cunha retribución das 
traballadoras entre un 11,7% e un 15,8% inferior á dos seus compañeiros 
de sexo masculino.

Figura 4.29.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.5.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio  

mulleres
Salario medio 

homes
Salario 

medio SUG

Artes e Humanidades 907,55 € 894,59 € 902,22 €

Ciencias 990,55 € 1.120,69 € 1.044,93 €

Ciencias da Saúde 1.161,18 € 1.350,00 € 1.211,86 €

Ciencias Sociais e Xurídicas 997,97 € 1.184,67 € 1.058,29 €

Enxeñaría e Arquitectura 1.066,35 € 1.422,70 € 1.294,46 €

SUG 1.025,43 € 1.272,51 € 1.129,70 €

4.5. Acceso ao emprego tras a realización do Máster

Ao longo deste e dos seguintes apartados procederase a analizar a traxectoria 
laboral dos titulados en másteres do SUG durante o curso académico 2010-
2011 tras a realización do máster, prestando especial atención á súa situación 
actual.

En todo estudo de inserción laboral cómpre incluír unha análise do proceso 
de procura de emprego levado a cabo polos titulados: se buscaron emprego, 
como o buscaron, como o atoparon, e mais os factores que percibiron como 
importantes para a contratación. Estas variables, que son nas que se centra 
o presente apartado, axudan a entender como se produce o acceso dos 
titulados de máster ao mercado laboral.

4.5.1. Procura de emprego

Nesta epígrafe estúdase o grao de utilización das diferentes vías de procura 
de emprego e a súa contribución á súa obtención, e conclúese cunha análise 
que relaciona ambos os dous aspectos, obtendo así unha aproximación da 
efectividade das devanditas vías á hora de atopar un emprego.

En primeiro lugar, pedíuselles aos titulados en másteres do SUG que 
indicasen se utilizaran ou non unha serie de vías propostas. As Figuras 4.30 
e 4.31 recollen a porcentaxe de titulados que afirman que usaron cada unha 
desas vías. Os datos para o total do SUG amosan que a vía máis usada é 
a candidatura espontánea, cunha porcentaxe de utilización do 71,7%, 
seguida dos portais web de emprego, cun 68,9%. En contraposición, as vías 
menos empregadas foron a empresa de realización das prácticas do máster 
e o autoemprego, con porcentaxes de utilización do 14,3% e do 25,5% 
respectivamente.
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Por ramas de coñecemento, en todas as ramas agás na de Ciencias, a 
candidatura espontánea e os portais web de busca de emprego son as 
dúas vías máis utilizadas. A candidatura espontánea é a máis empregada 
nas ramas de Artes e Humanidades (73,2%), Ciencias da Saúde (67,5%) e 
Ciencias Sociais e Xurídicas (75,6%), mentres que os portais web son a vía 
máis utilizada na rama de Enxeñaría e Arquitectura (69,9%). No caso de 
Ciencias, as bolsas de investigación constitúen a vía máis empregada polos 
titulados, cun 67,1% que afirmou que a usou, seguida dos portais web de 
busca de emprego, onde esta porcentaxe é lixeiramente inferior, o 65,1%.

Outras vías tamén contan cunha porcentaxe de utilización importante en 
determinadas ramas de coñecemento. Este é o caso das axencias públicas de 
emprego en Artes e Humanidades (58,7%) e en Ciencias Sociais e Xurídicas 
(60,3%). Ademais, nesta última rama utilízanse moito os anuncios de 
traballo (60,9%), que teñen un uso tamén relevante na rama de Enxeñaría e 
Arquitectura (58,9%). As bolsas de investigación, amais de seren a vía máis 
empregada para buscar traballo na rama de Ciencias, tamén presentan unha 
alta porcentaxe de utilización en Artes e Humanidades (55,1%). Pola súa 
banda, os contactos persoais, aínda que non son a vía principal en ningunha 
das ramas de coñecemento, teñen bastante relevancia en todas elas, con 
porcentaxes sempre superiores ao 50%, que chegan a acadar un 61,6% en 
Ciencias Sociais e Xurídicas.

Figura 4.30.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 1.
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En contraposición, a vía de busca de emprego que conta cun menor 
uso é a empresa de realización das prácticas do máster e os contactos 
establecidos nela, onde as porcentaxes de utilización para todas as ramas 
se sitúan arredor do 15,0%. O autoemprego, aínda que presenta un grao 
de utilización lixeiramente maior que a empresa das prácticas, constitúe 
unha vía de procura pouco importante en termos xerais; utilízano nas cinco 
ramas de coñecemento menos do 30,0% dos titulados e acada porcentaxes 
especialmente baixas en Ciencias (15,1%) e en Ciencias da Saúde (19,6%).
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Figura 4.31.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 2.

A continuación, a Figura 4.32 representa as porcentaxes de titulados de 
máster que atoparon emprego a través de cada unha das vías de procura 
propostas. As vías propiciatorias predominantes a nivel do SUG coinciden 
parcialmente coas máis empregadas: os contactos persoais, cun 33,2% 
de titulados que conseguiron traballo a través deles; os portais web de 
busca de emprego, onde a porcentaxe é do 28,3%; e a vía da candidatura 
espontánea, que resultou exitosa para un 22,7% dos titulados. Pola contra, 
entre as vías que menos contribuíron á obtención dun traballo atópanse as 
axencias privadas de emprego e a empresa de realización das prácticas, onde 
as devanditas porcentaxes se sitúan arredor do 4,0%.
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Centrando a atención nas vías propiciatorias de emprego por ramas de 
coñecemento, non se observan grandes diferenzas con respecto ao patrón 
seguido polo total do SUG. Os contactos persoais son a vía que posibilita máis 
contratacións en todas as ramas, coa excepción de Artes e Humanidades, 
onde os portais web de emprego e a candidatura espontánea se perfilan 
como as vías máis eficaces. Ademais, cómpre salientar a importancia da 
oposición ou concurso público para os titulados de Ciencias da Saúde, onde 
un 23,3% consideraron que esta vía resultou determinante para atopar 
un emprego. Do mesmo xeito, as bolsas de investigación propician máis 
empregos nas ramas de Ciencias e de Artes e Humanidades, con porcentaxes 
do 21,9% e do 16,6% respectivamente.

Finalmente, co obxectivo de analizar a efectividade das distintas vías de 
procura de emprego propostas, represéntanse as Figuras 4.33 a 4.38, nas 
que o eixe vertical amosa a porcentaxe de empregos conseguidos a través 
de cada unha das vías de busca, mentres que o eixe horizontal recolle o seu 
correspondente grao de utilización.

En contraposición, a vía de busca de emprego que conta cun menor 
uso é a empresa de realización das prácticas do máster e os contactos 
establecidos nela, onde as porcentaxes de utilización para todas as ramas 
se sitúan arredor do 15,0%. O autoemprego, aínda que presenta un grao 
de utilización lixeiramente maior que a empresa das prácticas, constitúe 
unha vía de procura pouco importante en termos xerais; utilízano nas cinco 
ramas de coñecemento menos do 30,0% dos titulados e acada porcentaxes 
especialmente baixas en Ciencias (15,1%) e en Ciencias da Saúde (19,6%).

Empresa de prácticas do máster Bolsas de investigación Outras bolsas de traballo
Contactos persoais Autoemprego Outros 

0% 

70% 

60% 

Artes e
Humanidades 

Ciencias Ciencias
da Saúde 

Ciencias Sociais e
Xurídicas  

Enxeñaría e
Arquitectura 

SUG 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Figura 4.31.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 2.

A continuación, a Figura 4.32 representa as porcentaxes de titulados de 
máster que atoparon emprego a través de cada unha das vías de procura 
propostas. As vías propiciatorias predominantes a nivel do SUG coinciden 
parcialmente coas máis empregadas: os contactos persoais, cun 33,2% 
de titulados que conseguiron traballo a través deles; os portais web de 
busca de emprego, onde a porcentaxe é do 28,3%; e a vía da candidatura 
espontánea, que resultou exitosa para un 22,7% dos titulados. Pola contra, 
entre as vías que menos contribuíron á obtención dun traballo atópanse as 
axencias privadas de emprego e a empresa de realización das prácticas, onde 
as devanditas porcentaxes se sitúan arredor do 4,0%.

Figura 4.32.  Vías propiciatorias de emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG..
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A Figura 4.33, referida ao total do SUG, reflicte que a vía de procura que máis 
empregos propiciou é, como xa se detallou previamente, a dos contactos 
persoais, que ademais conta cunha grande efectividade, xa que o seu grao 
de utilización é inferior ao dos portais de busca de emprego na web e ao da 
candidatura espontánea, as outras dúas vías que máis empregos propiciaron. 
Á súa vez, outras vías de busca cunha importante efectividade a nivel do 
SUG son o autoemprego e os portais de busca de emprego na web, que 
propiciaron un alto número de empregos en relación á súa utilización.

Con respecto á análise por ramas de coñecemento, recollida nas Figuras 4.34 
a 4.38, obsérvase que os contactos persoais se sitúan como a vía de busca de 
emprego máis efectiva en todas as ramas, mesmo en Artes e Humanidades, 
pois o seu grao de utilización é menor ca o dos portais web de emprego e ca 
o da candidatura espontánea, as dúas vías que máis empregos propiciaran 
nesta rama. Ademais, a súa efectividade é particularmente salientable no 
caso de Enxeñaría e Arquitectura. Pola súa banda, os portais de busca 
de emprego na web e o autoemprego contan tamén cunha importante 
efectividade en todas as ramas, se ben os niveis de utilización desta última 
vía son máis reducidos.

Finalmente, certas vías de busca de emprego cunha presenza e eficacia baixas 
a nivel do SUG, si contan cunha importancia particular en determinadas 
ramas de coñecemento. Por exemplo, a empresa de prácticas do máster e 
os contactos establecidos nela son unha vía cun alto grao de efectividade 
en Ciencias, xa que o seu grao de utilización é semellante ao do resto de 
ramas, mais propiciou un maior número de empregos. Ademais, a solicitude 
de bolsas de investigación presenta, nas ramas de Ciencias e de Artes e 
Humanidades, un grao de efectividade por riba da media. Finalmente, 
na rama de Ciencias da Saúde, a presentación a oposicións ou concursos 
públicos sitúase tamén como unha vía cunha efectividade salientable.
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Figura 4.33.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para o total do SUG.
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Figura 4.34.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Artes e Humanidades.
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Figura 4.35.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias.
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Figura 4.36.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias da Saúde.
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Figura 4.37.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias Sociais e Xurídicas.
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Figura 4.38.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Enxeñaría e Arquitectura.
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4.5.2. Factores valorados na contratación

A valoración por parte dos titulados en másteres da influencia que unha serie 
de factores poden ter na contratación, segundo a súa propia experiencia, 
recóllese nas Figuras 4.39 e 4.40, nunha escala que vai desde 1 (nada 
importante) ata 5 (moi importante). O elemento ao que o conxunto dos 
titulados do SUG lle outorgan unha maior relevancia é a experiencia laboral 
relacionada, cunha valoración media de 4,24. Tamén consideran importante, 
aínda que en menor medida, o título de grao, cunha valoración de 4,00 o 
desempeño durante as probas de selección para o posto de traballo, cun 
3,99, e mais a dispoñibilidade xeográfica, cun 3,94. Pola contra, os elementos 
menos valorados son a especialidade do máster, o expediente académico e a 
reputación do centro no que se cursou o máster.
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Figura 4.39.  Factores valorados na contratación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 1.
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Por ramas de coñecemento, a experiencia laboral relacionada mantense 
como o factor considerado máis importante, coa excepción de Ciencias da 
Saúde, onde o título de grao recibe unha valoración lixeiramente superior. 
En calquera caso, a experiencia laboral acada valores moi semellantes en 
todas as ramas, situándose entre o 4,15 de Artes e Humanidades e o 4,27 
de Ciencias Sociais e Xurídicas. En canto ao factor de menos peso para a 
consecución dun emprego, os titulados das ramas de Artes e Humanidades, 
Ciencias e Ciencias da Saúde consideran que é a especialidade do máster, 
mentres que nas ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas e de Enxeñaría e 
Arquitectura o elemento menos valorado é o expediente académico.

4.5.3. Competencias requiridas no mercado laboral

Para estudar que competencias se requiren en maior medida no mercado 
laboral en base á percepción dos titulados de másteres, pedíuselles a estes 
que valorasen de 1 (nada importante) a 5 (moi importante) a importancia 
dunha selección de capacidades e coñecementos para a obtención dun 
emprego. A Figura 4.41 amosa as súas valoracións a nivel do SUG, que 
indican que as capacidades de asumir responsabilidades e de resolver 
problemas se consideran como as máis importantes de entre as propostas, 
cunha valoración de 4,39, seguidas da adaptabilidade/polivalencia e da 
comunicación oral e escrita, con 4,35. Pola contra, a creatividade sitúase no 
último lugar, cun 3,86.

Figura 4.40.  Factores valorados na contratación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 2.
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Figura 4.41.  Competencias requiridas no mercado laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Con respecto á análise por ramas de coñecemento, a Táboa 4.6 ofrece un 
resumo daquelas competencias máis e menos valoradas polos titulados de 
máster de cada unha das ramas. Á súa vez, na Figura 4.42 e na Figura 4.43 
detállase a valoración media que en cada rama de coñecemento se fai das 
distintas competencias. En liñas xerais, a capacidade de resolver problemas, 
a de asumir responsabilidades e a da comunicación oral/escrita sitúanse 
como as máis valoradas nas distintas ramas. Pola contra, a creatividade é a 
capacidade menos valorada en todas as ramas agás na de Ciencias da Saúde, 
onde este lugar o ocupa o coñecemento de idiomas. Pola súa banda, os 
titulados da rama de Ciencias son os que máis valoración media lle conceden 
á capacidade de resolver problemas e ao coñecemento de idiomas (4,45 e 
4,34 respectivamente), mentres que os coñecementos de informática son 
máis valorados de media na rama de Enxeñaría e Arquitectura (4,28).
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Táboa 4.6.  Competencias máis e menos valoradas por rama de coñecemento. 
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Figura 4.41.  Competencias requiridas no mercado laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Con respecto á análise por ramas de coñecemento, a Táboa 4.6 ofrece un 
resumo daquelas competencias máis e menos valoradas polos titulados de 
máster de cada unha das ramas. Á súa vez, na Figura 4.42 e na Figura 4.43 
detállase a valoración media que en cada rama de coñecemento se fai das 
distintas competencias. En liñas xerais, a capacidade de resolver problemas, 
a de asumir responsabilidades e a da comunicación oral/escrita sitúanse 
como as máis valoradas nas distintas ramas. Pola contra, a creatividade é a 
capacidade menos valorada en todas as ramas agás na de Ciencias da Saúde, 
onde este lugar o ocupa o coñecemento de idiomas. Pola súa banda, os 
titulados da rama de Ciencias son os que máis valoración media lle conceden 
á capacidade de resolver problemas e ao coñecemento de idiomas (4,45 e 
4,34 respectivamente), mentres que os coñecementos de informática son 
máis valorados de media na rama de Enxeñaría e Arquitectura (4,28).

Figura 4.42.  Competencias requeridas no mercado laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 1.
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Figura 4.43.  Competencias requeridas no mercado laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 2.

4.6. Traxectoria laboral posterior á realización do Máster

Este apartado ten por obxectivo estudar a relación co mercado laboral 
dos titulados en másteres do SUG desde o momento no que remataron o 
máster ata a realización da enquisa. Polo tanto, analízase como foi a súa 
traxectoria laboral no conxunto do período posterior ao máster, mentres que 
a súa situación actual centrará a atención do apartado seguinte. En base a 
isto, preséntase información relativa á actividade laboral dos titulados tras o 
máster, o tempo medio que tardaron en atopar un emprego ou o número de 
traballos e de contratos que tiveron por termo medio, xunto a datos sobre a 
súa retribución.

4.6.1. Actividade laboral posterior ao Máster

A información sobre o acceso ao emprego tras o máster recóllese na Figura 
4.44, na que se observa que, a nivel do SUG, un 91,9% dos titulados de 
máster traballaron nalgún momento desde que o remataron, porcentaxe 
que se divide nun 73,5% que traballa actualmente e un 18,4% que non 
traballa pero si o fixo nalgún momento desde que acabou o máster. Por 
último, o restante 8,1% dos titulados non traballaron en ningún momento 
desde que remataron o máster.
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Por ramas de coñecemento, os mellores resultados no tocante ao acceso ao 
emprego despois do máster preséntanos as ramas de Ciencias da Saúde e 
de Enxeñaría e Arquitectura. Na primeira, un 94,0% dos titulados traballou 
nalgún momento desde a finalización do máster, e ata un 77,2% traballa na 
actualidade. En canto á rama de Enxeñaría e Arquitectura, estas porcentaxes 
son do 93,6% para os que traballaron logo de remataren o máster, e do 
81,0% para os que contan cun emprego actualmente. Pola contra, as ramas 
de Ciencias e de Artes e Humanidades amosan os peores datos, cun 12,5% 
e un 11,9% respectivamente de titulados que nunca traballaron despois do 
máster.

A Figura 4.45 recolle a porcentaxe de titulados que, tras acabaren o máster, 
comezaron un novo emprego, fronte a aqueles que continuaron nun 
emprego que xa tiñan con anterioridade. A nivel do SUG, un 41,0% dos 
titulados que traballaron despois do máster fixérono no emprego que xa tiñan 
antes de realizalo, mentres que un 59,0% comezaron nun novo emprego. 
Destes resultados pódese deducir que a realización dun máster é vista por 
unha parte importante dos titulados como un recurso útil para mellorar as 
competencias de cara ao posto de traballo que xa se está a desenvolver. Por 
ramas de coñecemento, Enxeñaría e Arquitectura é a única rama na que a 
maioría dos titulados continuaron co seu emprego previo, un 57,5%. 
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Figura 4.43.  Competencias requeridas no mercado laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 2.

4.6. Traxectoria laboral posterior á realización do Máster

Este apartado ten por obxectivo estudar a relación co mercado laboral 
dos titulados en másteres do SUG desde o momento no que remataron o 
máster ata a realización da enquisa. Polo tanto, analízase como foi a súa 
traxectoria laboral no conxunto do período posterior ao máster, mentres que 
a súa situación actual centrará a atención do apartado seguinte. En base a 
isto, preséntase información relativa á actividade laboral dos titulados tras o 
máster, o tempo medio que tardaron en atopar un emprego ou o número de 
traballos e de contratos que tiveron por termo medio, xunto a datos sobre a 
súa retribución.

4.6.1. Actividade laboral posterior ao Máster

A información sobre o acceso ao emprego tras o máster recóllese na Figura 
4.44, na que se observa que, a nivel do SUG, un 91,9% dos titulados de 
máster traballaron nalgún momento desde que o remataron, porcentaxe 
que se divide nun 73,5% que traballa actualmente e un 18,4% que non 
traballa pero si o fixo nalgún momento desde que acabou o máster. Por 
último, o restante 8,1% dos titulados non traballaron en ningún momento 
desde que remataron o máster.

Figura 4.44.  Situación laboral desde a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Cabe destacar, ademais, o caso de Ciencias da Saúde, onde os titulados 
que seguiron a traballar no mesmo emprego supoñen un tamén importante 
47,0%. No resto das ramas, estas porcentaxes sitúanse en valores próximos 
ao 33,0%.

4.6.2. Tempo medio en atopar emprego

Na Figura 4.46 recóllese o tempo que tardaron en atopar emprego os 
titulados en másteres no curso académico 2010-2011, tanto para o total 
do SUG como por ramas de coñecemento. Dos titulados que atoparon 
emprego tras o máster, un 46,2% atopárono en menos de seis meses tras 
a súa finalización, e un 64,1% fixérono no prazo máximo dun ano. Por 
ramas de coñecemento, Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias da Saúde son as 
ramas nas que os titulados en másteres atoparon emprego antes: un 18,2% 
e un 16,7% respectivamente fixérono en menos dun mes, e un 39,9% e 
un 32,1% en menos de tres meses. Pola contra, aos que máis tempo lles 
levou atopar un posto de traballo tras o máster foi aos titulados de Artes e 
Humanidades, onde máis da metade tardaron máis dun ano en comezar a 
traballar.
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Figura 4.45.  Tipo de acceso ao emprego tras a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Trasladando estas porcentaxes ao período medio para atopar emprego tras o 
máster, obsérvase que o tempo medio para que un titulado en másteres do 
SUG atope o seu primeiro traballo é de 8,29 meses, tal e como se recolle na 
Figura 4.47. Os titulados que acceden máis axiña ao mercado laboral tras o 
máster son os de Enxeñaría e Arquitectura (6,31 meses) e Ciencias da Saúde 
(6,36 meses). Ao redor dos 10 meses de media tardaron os titulados en 
másteres de Ciencias (10,27 meses) e Artes e Humanidades (10,21 meses), 
mentres que na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas o tempo medio para 
atopar emprego foi de 8,60 meses.

Figura 4.46.  Tempo transcorrido desde a finalización do máster ata atopar emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.6.3. Tempo medio nun emprego desde a fin do Máster

Na Figura 4.48 recóllese o tempo que os titulados estiveron empregados 
desde que remataron os seus estudos de máster ata o momento de 
realización da enquisa. Deste xeito, un 78,3% dos titulados do SUG que 
traballaron tras finalizar o máster fixérono durante máis dun ano, un 54,7% 
traballaron durante máis de dous anos e ata un 28,3% fixérono durante máis 
de tres anos, o que supón na práctica a totalidade do período analizado. 
Pola contra, os titulados que traballaron menos de seis meses tras finalizar 
o máster representan só o 8,5%, porcentaxe que se amplía ao 21,7% se se 
pensa nos que traballaron ata un máximo dun ano no devandito período.

SUG
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Ciencias da Saúde

Ciencias

Artes e Humanidades

0 2 4 6 8 10 12

8,29

6,31

8,60

6,36

10,27

10,21
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Figura 4.47.  Número medio de meses transcorridos desde  
a finalización do máster ata atopar emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Se centramos a atención nos mesmos datos para as distintas ramas de 
coñecemento, resulta salientable o caso de Enxeñaría e Arquitectura, xa que 
un 67,0% dos titulados que traballaron tras o máster fixérono durante un 
período superior a dous anos e ata un 35,8% durante un período superior 
a tres anos, unhas cifras superiores ás do resto de ramas. Por oposición, 
Artes e Humanidades presenta a maior porcentaxe de titulados que estiveron 
traballando menos de seis meses logo de remataren o máster, un 13,5%.

A Figura 4.49 ofrece, coma a anterior, a distribución dos titulados segundo 
o tempo que estiveron traballando desde a finalización do máster, coa 
diferenza de que neste caso só se teñen en conta aqueles postos de traballo 
relacionados co contido do máster. Así, a nivel do SUG, a porcentaxe de 
titulados que traballaron nun emprego relacionado durante máis dun ano 
cae ata o 42,9%, durante máis de dous anos ata o 39,4% e durante máis 
de tres anos ata o 28,0%. Pola contra, un salientable 32,4% dos titulados 
que traballaron tras o máster só o fixeron en empregos relacionados durante 
menos de seis meses.

Figura 4.48.  Tempo que os titulados traballaron desde a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento, de novo Enxeñaría e Arquitectura amosa os 
mellores resultados, pois ata un 70,5% dos titulados que traballaron tras o 
máster o fixeron en empregos relacionados durante máis dun ano, o 57,3% 
durante máis de dous anos e o 41,5% durante máis de tres anos. Pola súa 
banda, Artes e Humanidades segue a ser a rama cunha maior porcentaxe 
de titulados, o 37,4%, que desenvolveron empregos relacionados co máster 
durante menos de seis meses, se ben as ramas de Ciencias da Saúde e de 
Ciencias Sociais e Xurídicas acadan porcentaxes semellantes, sobre o 36,0%.

4.6.4. Número medio de traballos e contratos

Na Táboa 4.7 amósase o número medio de traballos que tiveron os titulados 
de máster desde a súa finalización ata o momento de realización da enquisa. 
Este período comprende aproximadamente un total de tres anos, e con esta 
base é posible obter unha imaxe da estabilidade dos titulados no mercado 
laboral unha vez concluído o máster. A nivel do SUG, estes desenvolveron 
por termo medio 2,06 traballos, cifra que é superior nas ramas de Ciencias 
Sociais e Xurídicas (2,26) e de Artes e Humanidades (2,23). Os titulados das 
restantes ramas de coñecemento non chegan por termo medio aos dous 
traballos, e son os de Enxeñaría e Arquitectura os que parecen presentar 
unha maior estabilidade, cunha media de 1,79 empregos.
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Figura 4.49.  Tempo que os titulados traballaron en empregos  
relacionados co máster desde a súa finalización. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.7.  Número medio de traballos desde a finalización do máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Número de traballos

Artes e Humanidades 2,23

Ciencias 1,88

Ciencias da Saúde 1,96

Ciencias Sociais e Xurídicas 2,26

Enxeñaría e Arquitectura 1,79

SUG 2,06

Pola súa banda, na Figura 4.50 amósase a distribución dos titulados segundo 
o número de traballos que tiveron desde a finalización do máster ata o 
momento de realización da enquisa. A nivel do SUG, a maioría dos titulados 
afirman que desenvolveron durante este período un único emprego, o 
44,7%, ou dous empregos, o 31,0%. Pola contra, os enquisados que tiveron 
máis de cinco traballos distintos supoñen tan só o 1,9% de todos os que 
traballaron.

Por ramas de coñecemento, destaca o feito de que a metade dos titulados de 
Ciencias da Saúde, o 51,3%, e de Ciencias, o 50,0%, afirmaron ter un único 
traballo desde o remate dos seus estudos de máster. Con todo, na rama de 
Ciencias da Saúde este dato vese compensado pola existencia dun 25,0% de 
titulados que indicaron que desenvolveran máis de tres traballos diferentes. 
En contraposición, os titulados da rama de Enxeñaría e Arquitectura, tal e 
como se intuía analizando o número medio de traballos, parecen ter un maior 
grao de estabilidade laboral, na medida en que un 48,5% deles tiveron un 
único emprego e un 35,0% dous empregos, e é insignificante a porcentaxe 
dos que desenvolveron máis de cinco traballos distintos.
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En calquera caso, o feito de desenvolver un único traballo no período 
considerado non garante a estabilidade do traballador no seu posto de 
traballo, xa que a súa relación laboral pode estar caracterizada pola continua 
renovación de contratos por un tempo definido. Por este motivo, na Táboa 
4.8 recóllese o número medio de contratos a nivel do SUG e nas distintas 
ramas de coñecemento no período comprendido entre a finalización do 
máster e a realización da enquisa. Os datos para o total do SUG amosan 
que o número medio de contratos é de 4,12, e que é a rama de Ciencias da 
Saúde, con moita diferenza, a que presenta un maior número, con 8,28. No 
outro extremo atópase a rama de Artes e Humanidades, na que os titulados 
tiveron de media 2,63 contratos no período estudado.

Táboa 4.8.  Número medio de contratos desde a finalización do máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Número de contratos

Artes e Humanidades 2,63

Ciencias 3,13

Ciencias da Saúde 8,28

Ciencias Sociais e Xurídicas 4,02

Enxeñaría e Arquitectura 3,40

SUG 4,12

Entre 5 e 10 Máis de 10Entre 3 e 5DousUn

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes e
Humanidades 

Ciencias Ciencias
da Saúde 

Ciencias Sociais e
Xurídicas  

Enxeñaría e
Arquitectura 

SUG 

Figura 4.50.  Número de traballos desde a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Pola súa parte, na Figura 4.51 amósase a distribución dos titulados 
segundo o seu número de contratos desde a finalización do máster. Así, 
obsérvase que o 33,2% dos titulados traballaron cun único contrato tras 
rematar o máster, mentres que case un 24,0% tiveron dous. Por ramas de 
coñecemento, as porcentaxes de titulados que tiveron un só contrato non 
presentan diferenzas moi significativas, e sitúanse entre o 29,9% da rama 
de Artes e Humanidades e o 35,3% de Enxeñaría e Arquitectura. No outro 
extremo destaca o caso de Ciencias da Saúde, que como xa permitía intuír o 
seu elevado número medio de contratos, presenta unha alta porcentaxe de 
titulados que asinaron máis de cinco, un 20,6%, cun salientable 9,3% que 
chegaron a ter máis de vinte contratos.

A Táboa 4.9, que se presenta deseguido, é unha síntese da información 
anterior, xa que recolle o número medio de contratos por traballo desde o 
momento de rematar o máster. Para o total do SUG, este dato ascende a 
dous contratos por traballo. Por ramas de coñecemento, resulta salientable 
o caso de Ciencias da Saúde, pois os seus titulados semellan ser os que 
presentan un menor grao de estabilidade laboral, con 4,22 contratos por 
traballo. No outro extremo sitúanse os titulados en Artes e Humanidades, 
cunha media de 1,18 contratos por traballo.

Figura 4.51.  Número de contratos desde a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.9.  Número medio de contratos por traballo desde a finalización do máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Número de contratos por traballo

Artes e Humanidades 1,18

Ciencias 1,66

Ciencias da Saúde 4,22

Ciencias Sociais e Xurídicas 1,78

Enxeñaría e Arquitectura 1,90

SUG 2,00

4.6.5. Salario

Nesta epígrafe recóllense datos relativos ao salario medio mensual neto 
percibido polos titulados de másteres do SUG desde a súa finalización ata 
o momento de realización da enquisa. Na medida en que se está a falar 
dun período temporal que abrangue tres anos, é posible que os enquisados 
tivesen máis dun emprego, polo que a contía do seu salario non tivo por 
que ser a mesma durante o tempo que se está a estudar. Por ese motivo, 
na enquisa solicítaselles aos titulados que indiquen unha media aproximada 
do seu salario mensual neto, tendo en conta os distintos postos de traballo 
desenvolvidos durante o devandito período.

Na Táboa 4.10 recóllese a distribución dos titulados en másteres do SUG 
por tramos de salario. Deste xeito, pódese observar que un 40,3% dos 
enquisados percibiron un salario neto situado entre os 1.001 e os 1.800 
euros, e que a porcentaxe de titulados con salarios superiores a 1.800 euros 
é de preto do 10%. Á súa vez, un 36,3% dos enquisados afirmaron cobrar 
entre 601 e 1.000 euros, mentres que un 13,5% indicaron non superar os 
600 euros.

Táboa 4.10.  Salario medio mensual neto desde a fin do máster.  
Resultados para o total do SUG. 

Salario mensual % titulados en másteres no SUG

600 € ou menos 13,5%

601 € - 1.000 € 36,3%

1.001 € - 1.400 € 27,3%

1.401 € - 1.800 € 13,0%

1.801 € - 2.200 € 5,7%

2.201 € - 2.600 € 2,1%

2.601 € ou máis 2,0%
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Pola súa parte, a Figura 4.52 e a Táboa 4.11 reflicten a información sobre 
os salarios netos tamén por ramas de coñecemento. As ramas de Enxeñaría 
e Arquitectura e de Ciencias da Saúde son as que posúen unha maior 
porcentaxe de titulados con salarios por riba dos 1.800 euros netos mensuais 
no período, un 16,7% e un 12,6% respectivamente. Pola contra, ata o 
23,2% dos titulados de Artes e Humanidades e un 18,4% dos de Ciencias 
Sociais e Xurídicas gañaron menos de 600 euros mensuais. En todas as 
ramas a maior porcentaxe de titulados concéntrase no tramo salarial que vai 
dos 601 aos 1.000 euros, coa excepción de Enxeñaría e Arquitectura, onde 
é maior a proporción de estudantes que afirman que cobraron entre 1.000 e 
1.400 euros netos no período analizado.

Figura 4.52.  Salario medio mensual neto desde a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

2.601 €  ou máis2.201 € - 2.600 €1.801 € - 2.200 €
1.401 € - 1800 €1.001 € - 1.400 €601 € - 1.000 €600 € ou menos 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes e
Humanidades 

Ciencias Ciencias
da Saúde 

Ciencias Sociais e
Xurídicas  

Enxeñaría e
Arquitectura 

SUG 



98

ÍndiceInicio Cerrar

Táboa 4.11.  Salario medio mensual neto desde a finalización do máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
600 € ou 

menos
601 € -  
1.000 €

1.001 € - 
1.400 €

1.401 € - 
1.800 €

1.801 € - 
2.200 €

2.201 € - 
2.600 €

2.601 € 

ou máis

Artes e Humanidades 23,2% 41,6% 20,8% 8,8% 4,0% 1,6% 0,0%

Ciencias 8,4% 48,1% 27,5% 12,2% 2,3% 0,8% 0,8%

Ciencias da Saúde 10,7% 34,7% 30,7% 11,3% 5,3% 3,3% 4,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 18,4% 40,5% 21,3% 12,7% 4,5% 1,7% 1,0%

Enxeñaría e Arquitectura 5,1% 24,0% 38,1% 16,1% 9,9% 2,8% 4,0%

SUG 13,5% 36,3% 27,3% 13,0% 5,7% 2,1% 2,0%

A Figura 4.53 amosa o salario medio mensual neto no período para o total 
do SUG e mais por ramas de coñecemento. Nela pódese observar que o 
salario medio neto dos titulados en másteres do SUG se situou en 1.114,44 
euros. Por ramas de coñecemento, os titulados de Enxeñaría e Arquitectura 
acadan de xeito destacado o maior salario medio, 1.304,02 euros. No outro 
extremo atópanse os titulados de Artes e Humanidades, que percibiron por 
termo medio 957,93 euros ao mes, e, xa que logo, son os que presentan un 
menor salario neto.
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Figura 4.53.  Salario medio. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.6.5.1. Salario por sexo

Co obxectivo de estudar as diferenzas retributivas por sexo no total do 
período entre a finalización do máster e a realización da enquisa, na Figura 
4.54 represéntanse os salarios medios de mulleres e homes nas distintas 
ramas de coñecemento e para o total do SUG, e os datos correspondentes 
atópanse na Táboa 4.12. Obsérvase nelas que o salario medio dos homes 
se mantén en todas as ramas por riba do das mulleres, e que esta diferenza 
é especialmente acentuada no caso de Enxeñaría e Arquitectura, onde os 
salarios netos das mulleres son un 23,0% menores por termo medio ca 
os dos homes. Pola contra, a fenda salarial é máis reducida, de arredor do 
8,0%, nas ramas de Ciencias da Saúde e de Ciencias.

Figura 4.54.  Salario medio mensual neto desde a finalización do máster por sexo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.12.  Salario medio mensual neto desde a fin do máster por sexo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario 

medio SUG

Artes e Humanidades 888,88 € 1.082,22 € 957,93 €

Ciencias 1.005,04 € 1.085,44 € 1.038,04 €

Ciencias da Saúde 1.146,50 € 1.268,27 € 1.178,30 €

Ciencias Sociais e Xurídicas 981,39 € 1.149,44 € 1.033,23 €

Enxeñaría e Arquitectura 1.092,39 € 1.421,89 € 1.304,02 €

SUG 1.015,18 € 1.260,18 € 1.114,44 €

4.7. Situación laboral actual

Neste apartado analízase a situación na que se atopaban os titulados en 
másteres do SUG no curso 2010-2011 no momento de realización da 
enquisa. No caso dos titulados que estaban a traballar estudáronse, ademais, 
as características do seu posto de traballo e mais a adecuación a el da súa 
formación, entre outros aspectos.

4.7.1. Actividade laboral actual

A Táboa 4.13 recolle a situación laboral daqueles titulados de máster no 
momento en que se realizou a enquisa. Un 73,5% estaba a traballar, 
mentres que un 19,7% non traballaba pero estaba á procura de emprego. 
Para rematar, un 6,8% dos titulados nin traballaba nin buscaba emprego.

En canto á análise por ramas de coñecemento, destaca a elevada porcentaxe 
de titulados en másteres de Enxeñaría e Arquitectura que traballa, un 
81,0%. Sitúanse a continuación os titulados da rama de Ciencias da 
Saúde, co 77,1%. Pola contra, as porcentaxes máis baixas preséntanas as 
ramas de Artes e Humanidades e de Ciencias, onde un 66,4% e un 67,4% 
respectivamente dos titulados tiñan un emprego no momento da enquisa. 
Con referencia aos titulados que non traballan pero están a buscar emprego, 
non se aprecian grandes diferenzas entre as distintas ramas; é a de Ciencias 
Sociais e Xurídicas a que amosa unha maior porcentaxe de enquisados nesta 
situación, cun 21,0%, e Enxeñaría e Arquitectura a da menor, cun 16,2%. 
Finalmente, a presenza de titulados que nin traballan nin están a buscar 
emprego é significativamente maior nas ramas de Artes e Humanidades 
e de Ciencias, cun 13,3% e un 11,9% respectivamente, mentres que en 
Enxeñaría e Arquitectura tan só un 2,9% dos enquisados se atopan nesta 
circunstancia.
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Táboa 4.13.  Situación laboral actual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Nin traballa nin 
busca emprego

Non traballa, pero 
busca emprego

Traballa na 
actualidade

Artes e Humanidades 13,3% 20,3% 66,4%

Ciencias 11,9% 21,0% 67,4%

Ciencias da Saúde 5,4% 17,5% 77,1%

Ciencias Sociais e Xurídicas 7,2% 21,8% 71,0%

Enxeñaría e Arquitectura 2,9% 16,2% 81,0%

SUG 6,8% 19,7% 73,5%

Na Figura 4.55 preséntase a información xa recollida na Táboa 4.13, pero 
desagregando a situación específica dos titulados que non traballan e 
tampouco están a buscar emprego. Deste xeito, os datos para o total do SUG 
amosan que un 4,2% dos titulados en másteres realiza outros estudos, un 
0,2% está a preparar oposicións e un 2,5% argumenta outro tipo de motivos 
para non ter emprego nin estar á súa procura. Por ramas de coñecemento, 
a realización doutros estudos conta cun maior peso en Ciencias, co 11,2%, 
e en Artes e Humanidades, co 8,4%. Finalmente, os únicos titulados que 
sinalaron a preparación de oposicións como a razón para non traballar nin 
buscar emprego atópanse na rama de Artes e Humanidades, o 0,7%, e na 
de Ciencias Sociais e Xurídicas, o 0,3%.

Figura 4.55.  Situación actual. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.7.2. Grao de desemprego

Na Táboa 4.14 amósase a porcentaxe de titulados de máster que se atopan 
desempregados e mais o número de meses que, por termo medio, levan nesa 
situación. No total do SUG, un 19,7% dos titulados están desempregados e 
o tempo medio que levan en situación de desemprego é de 14,50 meses. Por 
ramas de coñecemento, os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas, Ciencias 
e Artes e Humanidades presentan porcentaxes de desemprego por riba do 
20,0%, mentres que en Ciencias da Saúde e en Enxeñaría e Arquitectura son 
lixeiramente menores, se ben nesta última rama o número medio de meses 
de desemprego é o máis elevado, 16,26. Pola contra, os titulados de Artes e 
Humanidades son os que presentan un menor número medio de meses en 
desemprego, 12,48.

Táboa 4.14.  Porcentaxe de titulados desempregados e número medio  
de meses en situación de desemprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
% de titulados en 
másteres no SUG

Número medio 
de meses

Artes e Humanidades 20,3% 12,48

Ciencias 21,0% 14,98

Ciencias da Saúde 17,5% 13,30

Ciencias Sociais e Xurídicas 21,8% 14,26

Enxeñaría e Arquitectura 16,2% 16,26

SUG 19,7% 14,50

A Figura 4.56 amosa como se distribúen os titulados en canto ao tempo de 
permanencia en situación de desemprego. A nivel do SUG, máis da metade 
dos desempregados, concretamente un 55,4%, leva nesa situación menos 
dun ano, mentres que un 23,7% levan máis de dous anos, cun significativo 
17,0% que suma máis de tres anos sen traballar. Ciencias da Saúde é a 
rama que concentra a maior proporción de titulados con menos dun ano de 
desemprego, o 68,9%, e mais a menor para titulados desempregados durante 
máis de dous anos, o 13,7%. Entre as restantes ramas de coñecemento 
non existen grandes diferenzas, aínda que resulta salientable que Enxeñaría 
e Arquitectura, coa menor proporción de titulados desempregados, sexa, 
xunto con Ciencias Sociais e Xurídicas, a rama que presenta unha maior 
proporción de titulados cun tempo de desemprego superior aos tres anos.
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4.7.3. Relación do posto de traballo co Máster

A Figura 4.57 e a Táboa 4.15 amosan o grao de relación existente entre o 
posto de traballo actual e o máster. Así, un 44,1% dos titulados en másteres 
do SUG afirman que o seu traballo está bastante ou moi relacionado co 
contido do máster que cursaron, mentres que un 27,7% sosteñen que 
non existe ningún tipo de relación entre ambos os dous. Por ramas de 
coñecemento, os maiores niveis de vinculación entre o traballo e o máster 
danse nas ramas de Ciencias e de Enxeñaría e Arquitectura, onde case a 
metade dos titulados catalogan a relación como bastante ou moita. Pola 
contra, en Ciencias da Saúde esta porcentaxe redúcese ao 33,6%, e esta 
é tamén a rama que concentra unha maior proporción de enquisados, o 
45,3%, que manifestan un nivel de relación nulo ou baixo entre o traballo 
desenvolvido e o máster. Tamén en Ciencias Sociais e Xurídicas preto dun 
32,0% dos titulados afirma non ver ningún tipo de relación entre o emprego 
actual e o máster.

Figura 4.56.  Tempo permanecido en situación de desemprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.15.  Grao de relación entre o posto de traballo e o máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Nada 

relacionado
Pouco 

relacionado
Algo 

relacionado
Bastante 

relacionado
Moi 

relacionado

Artes e Humanidades 25,3% 13,7% 15,8% 12,6% 32,6%

Ciencias 30,1% 11,7% 7,8% 16,5% 34,0%

Ciencias da Saúde 27,3% 18,0% 21,1% 11,7% 21,9%

Ciencias Sociais e Xurídicas 31,7% 11,3% 14,1% 12,6% 30,3%

Enxeñaría e Arquitectura 21,6% 13,8% 16,9% 19,7% 27,9%

SUG 27,7% 13,0% 15,3% 14,9% 29,2%

A adecuación do posto de traballo ao nivel formativo dos individuos é unha 
cuestión fundamental para valorar a súa inserción laboral. En consecuencia, a 
Figura 4.58 recolle a porcentaxe de titulados que consideran necesaria unha 
formación universitaria para o desenvolvemento do seu traballo actual, que 
é do 79,8% para o total do SUG. Por ramas de coñecemento, en Ciencias 
Sociais e Xurídicas e en Artes e Humanidades existe unha menor percepción da 
necesidade de formación universitaria para o traballo que se está a desenvolver, 
cun 26,9% e un 27,4% de titulados que pensan que para o seu emprego 
non cómpre contar con formación universitaria. Estas porcentaxes non chegan 
ao 15,0% no resto de ramas, o que amosa, en maior medida, que para os 
enquisados o paso pola universidade é imprescindible no seu emprego.
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Figura 4.57.  Grao de relación entre o posto de traballo e o máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.7.4. Antigüidade no posto de traballo

Na Figura 4.59 e na Táboa 4.16 amósase a distribución dos titulados en 
másteres en función do tempo que levan no seu posto de traballo. Un 13,5% 
dos titulados do SUG levan menos de 6 meses no seu posto de traballo, 
porcentaxe que se amplía ao 29,0% se se considera aos que levan como 
máximo un ano. No outro extremo, un 34,4% levan no seu posto de traballo 
máis de tres anos, e ata un 20,1% levan máis de cinco anos.

Por ramas de coñecemento, Ciencias Sociais e Xurídicas e Artes e Humanidades 
presentan as maiores porcentaxes de titulados cunha antigüidade no seu 
traballo de menos dun ano, o 32,3% e o 31,5% respectivamente. A situación 
oposta dáse en Enxeñaría e Arquitectura, con case un 44,0% de titulados 
cunha antigüidade superior aos tres anos, seguida da rama de Ciencias 
da Saúde, onde esta porcentaxe é próxima ao 40,0%. Precisamente nesta 
última rama concéntrase a maior proporción de titulados que levan máis de 
cinco anos no seu posto de traballo, o 28,1%.

Figura 4.58.  Necesidade de formación universitaria para  
o desenvolvemento do posto de traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.16.  Tempo no posto de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Menos de 
6 meses

De 6 meses 
a un ano

De un a 
dous anos

De dous a 
tres anos

De tres a 
cinco anos

Máis de 
cinco anos

Artes e Humanidades 18,9% 12,6% 27,4% 15,8% 9,5% 15,8%

Ciencias 17,5% 11,7% 23,3% 24,3% 12,6% 10,7%

Ciencias da Saúde 8,6% 16,4% 20,3% 14,8% 11,7% 28,1%

Ciencias Sociais e Xurídicas 13,4% 18,9% 19,3% 17,4% 13,2% 17,6%

Enxeñaría e Arquitectura 12,5% 12,2% 19,1% 12,5% 18,8% 24,8%

SUG 13,5% 15,5% 20,4% 16,2% 14,3% 20,1%

4.7.5. Lugar de traballo

Atendendo ao lugar no que desenvolven o seu emprego na actualidade 
os titulados en másteres no SUG, a gran maioría traballan en Galicia. En 
concreto o 88,1% dos titulados, tal e como se recolle na Figura 4.60 e na 
Táboa 4.17. A Coruña e Pontevedra son as provincias que acollen unha maior 
proporción de titulados, o 35,2% e o 34,8% respectivamente. Ourense, pola 
súa banda, é a provincia de traballo do 9,7% dos titulados, e Lugo, do 8,4%. 
Fóra da comunidade galega o 10,1% dos titulados atópase traballando no 
resto de España, e o 1,7% fóra de España, dos que a maior parte proceden 
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Figura 4.59.  Tempo no posto de traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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de países pertencentes á Unión Europea. Con todo, cómpre matizar que 
estas porcentaxes deben tomarse con precaución, xa que o contacto cos 
titulados que se atopaban fóra de España no momento de realizar as enquisas 
presenta maiores dificultades, e estes amosaron unha maior reticencia á hora 
de responder o cuestionario.

Por ramas de coñecemento, destaca a alta porcentaxe de titulados en 
másteres da rama de Ciencias da Saúde que traballan nas provincias da 
Coruña e de Lugo, un 46,1% e un 21,9%, respectivamente, e o 42,3% 
de titulados de Enxeñaría e Arquitectura que traballan en Pontevedra. En 
Ourense, pola súa banda, destaca a presenza de titulados de Ciencias e de 
Ciencias Sociais e Xurídicas, un 11,7% e un 11,3% respectivamente. Por 
último, as ramas que máis titulados concentran fóra de Galicia son a de Artes 
e Humanidades, con case un 16%, e a de Ciencias da Saúde, con preto dun 
15,0%, que se atopan principalmente noutras provincias españolas. 

Figura 4.60.  Lugar de traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.17.  Lugar de 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

Artes e Humanidades 32,6% 5,3% 9,5% 36,8% 13,7% 1,1% 1,1%

Ciencias 38,8% 2,9% 11,7% 36,9% 8,7% 1,0% 0,0%

Ciencias da Saúde 46,1% 21,9% 6,3% 10,9% 12,5% 2,3% 0,0%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas

35,3% 6,9% 11,3% 35,3% 9,7% 0,8% 0,6%

Enxeñaría e 
Arquitectura

30,4% 7,8% 8,2% 42,3% 9,1% 1,9% 0,3%

SUG 35,2% 8,4% 9,7% 34,8% 10,1% 1,3% 0,4%

Con respecto aos titulados de másteres que traballan fóra de Galicia, 
preguntóuselles acerca dos motivos que os levaron a esa situación. Esta 
información recóllese na Táboa 4.18 e na Figura 4.61. O motivo máis 
recorrente a nivel do SUG é o de non atopar emprego en Galicia, sinalado 
por un 45,1% destes titulados, seguido pola existencia dunha mellor oferta 
no exterior, con preto do 28,0%.

Por ramas de coñecemento, destaca que máis da metade dos titulados que 
emigraron fóra de Galicia en Ciencias, Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias 
Sociais e Xurídicas afirman que o fixeron por non atoparen un posto de 
traballo en Galicia. Esta explicación tamén é maioritaria para os titulados 
da rama de Ciencias da Saúde, con case un 37,0%, mentres que en Artes e 
Humanidades é só dun 13,3%. Entre os enquisados desta última rama, as 
razóns máis sinaladas foron que recibiran unha mellor oferta de emprego no 
exterior, o que argumentou un 33,3%, seguida de que viñeran a Galicia só 
para cursaren o máster, segundo un 26,7%. Este último patrón de resposta 
tamén adquire un peso bastante significativo na rama de Ciencias, pois foi 
elixido por un 40,0% dos seus titulados que traballan no exterior.
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Táboa 4.18.  Motivos para traballar fóra de 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

Só veu 
a Galicia 
facer o 
máster

Outros

Artes e Humanidades 13,3% 33,3% 13,3% 26,7% 20,0%

Ciencias 50,0% 20,0% 0,0% 40,0% 0,0%

Ciencias da Saúde 36,8% 21,1% 21,1% 26,3% 21,1%

Ciencias Sociais e Xurídicas 50,9% 28,3% 15,1% 13,2% 9,4%

Enxeñaría e Arquitectura 52,8% 30,6% 13,9% 13,9% 0,0%

SUG 45,1% 27,8% 14,3% 18,8% 9,0%

Figura 4.61.  Motivos para traballar fóra de Galicia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.7.6. Modalidade de contratación

Na Táboa 4.19 preséntase a información relativa ao tipo de contrato dos 
titulados en másteres do SUG. A gran maioría deles, o 88,0%, traballan por 
conta allea, mentres que tan só un 12,0% traballan por conta propia, e o 
88,8% deles está dado de alta na Seguridade Social. Dentro dos titulados 
que traballan por conta allea, a práctica totalidade, un 99,5%, cotizan á 
Seguridade Social, dos cales o 39,5% contan cun contrato fixo, mentres que 
o 49,9% teñen un contrato de tipo temporal, un 6,5% son bolseiros e un 
3,9% teñen un contrato en prácticas.

Táboa 4.19.  Modalidade de contratación e relación coa Seguridade Social.  
Resultados para o total do SUG. 

Tipo de contrato
% de titulados en 
másteres no SUG

   

Por conta propia 12,0%
% de titulados en 
másteres no SUG

 

  Dado de alta 88,8%  

  Non dado de alta 11,2%  

Por conta allea 88,0%
% de titulados en 
másteres no SUG

 

  Cotiza á  
Seguridade Social

99,5%  

  Non cotiza á 
Seguridade Social

0,5% % de titulados en 
másteres no SUG

    Fixo 39,5%

    Temporal 49,9%

    Bolseiro 6,5%

    En prácticas 3,9%

    Outros 0,2%

Ao trasladar estas porcentaxes ao total dos titulados que traballan, tal e 
como se fai na Figura 4.62, obsérvase que só un 34,6% deles contan cun 
contrato fixo. Pola súa parte, un 43,7% teñen un contrato temporal, un 
5,7% son bolseiros e un 3,4% están contratados en prácticas.
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A Táboa 4.20 detalla as porcentaxes de titulados en másteres que traballan 
por conta propia e por conta allea por ramas de coñecemento. Cómpre 
salientar a moi reducida proporción de traballadores por conta propia que 
presentan as ramas de Ciencias e Artes e Humanidades, con só un 3,9% e un 
8,4% de titulados respectivamente. Nas restantes ramas estas porcentaxes 
vense incrementadas, aínda que seguen a ser baixas. A rama de Ciencias 
Sociais e Xurídicas é a que conta cunha maior proporción de titulados a 
traballar por conta propia, un 14,1%. Á súa vez, destaca que a totalidade 
dos traballadores por conta propia da rama de Ciencias da Saúde están dados 
de alta na Seguridade Social, tal e como recolle a Táboa 4.21, mentres que 
na rama de Ciencias un significativo 25,0% non o están. En referencia aos 
traballadores por conta allea, a Táboa 4.22 amosa a proporción deles que 
traballan con e sen contrato. Neste sentido, hai que salientar que en todas 
as ramas de coñecemento as porcentaxes de traballadores con contrato son 
moi elevadas, superiores ao 98,9%.

Figura 4.62.  Modalidade de contratación e relación coa Seguridade Social. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.20.  Traballadores por conta propia e por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Conta propia Conta allea

Artes e Humanidades 8,4% 91,6%

Ciencias 3,9% 96,1%

Ciencias da Saúde 13,3% 86,7%

Ciencias Sociais e Xurídicas 14,1% 85,9%

Enxeñaría e Arquitectura 11,9% 88,1%

SUG 12,0% 88,0%

Táboa 4.21.  Relación coa Seguridade Social dos traballadores por conta propia.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Conta propia

Non dado de alta Dado de alta

Artes e Humanidades 12,5% 87,5%

Ciencias 25,0% 75,0%

Ciencias da Saúde 0,0% 100,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 10,4% 89,6%

Enxeñaría e Arquitectura 15,8% 84,2%

SUG 11,2% 88,8%

Táboa 4.22.  Relación coa Seguridade Social dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Conta allea

Sen contrato Con contrato

Artes e Humanidades 1,1% 98,9%

Ciencias 1,0% 99,0%

Ciencias da Saúde 0,0% 100,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 0,7% 99,3%

Enxeñaría e Arquitectura 0,0% 100,0%

SUG 0,5% 99,5%

A Figura 4.63 e a Táboa 4.23 presentan a distribución dos titulados en 
másteres do SUG que traballan por conta allea en función do seu tipo de 
contrato. Así, a rama que presenta unha maior porcentaxe de titulados con 
contrato fixo é Enxeñaría e Arquitectura, cun 49,1%, seguida por Ciencias 
Sociais e Xurídicas, cun 42,6%. Estas dúas ramas tamén contan cunha menor 
presenza de contratos temporais, o 42,7% e o 49,0% respectivamente, 
mentres que no resto de ramas este tipo de contratos supoñen entre o 
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55,0% e o 60,0%. Pola contra, a rama de Ciencias é a que presenta, con 
diferenza, unha menor porcentaxe de contratos fixos, tan só un 17,3%, e é 
ademais a que amosa unha maior proporción de contratos temporais, máis 
dun 60,0%, de bolseiros, cun 16,3%, e de contratos en prácticas, cun 6,1%.

Táboa 4.23.  Modalidade de contratación dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Fixo Temporal Bolseiro
En 

prácticas
Outros

Artes e Humanidades 26,7% 55,8% 12,8% 4,7% 0,0%

Ciencias 17,3% 60,2% 16,3% 6,1% 0,0%

Ciencias da Saúde 33,3% 57,7% 6,3% 2,7% 0,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 42,6% 49,0% 4,4% 3,7% 0,2%

Enxeñaría e Arquitectura 49,1% 42,7% 4,3% 3,6% 0,4%

SUG 39,5% 49,9% 6,5% 3,9% 0,2%

4.7.7. Tipo de organización

A Figura 4.64 e a Táboa 4.24 amosan que un 57,3% dos titulados en 
másteres no SUG que traballan por conta allea fano en empresas privadas, 
e un 30,7% corresponde a titulados que desenvolven o seu emprego en 
empresas de gran tamaño (máis de 50 traballadores). A Administración 

Figura 4.63.  Modalidade de contratación dos traballadores por conta allea. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Pública, pola súa parte, concentra unha importante porcentaxe, o 42,7% 
dos enquisados.

Por ramas de coñecemento, os resultados mostran que a Administración 
Pública é o tipo de organización onde traballa a maioría de titulados en 
másteres de Ciencias (63,6%), de Artes e Humanidades (56,3%) e de Ciencias 
da Saúde (51,8%). Malia a isto, no caso particular de Ciencias destaca que 
máis do 20,0% dos titulados que teñen emprego por conta allea traballan 
en grandes corporacións do ámbito privado.

Pola súa parte, o traballo na empresa privada é maioritario nas dúas ramas 
restantes, Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias Sociais e Xurídicas, cunhas 
porcentaxes que ascenden ao 65,1% e ao 62,5%, respectivamente. Ademais, 
cabe sinalar que en ambos os dous casos a empresa de gran tamaño adquire 
un peso importante, pois absorbe un 45,2% dos titulados da rama de 
Enxeñaría e Arquitectura e un 30,4% da de Ciencias Sociais e Xurídicas.

Empresa privada (Máis de 50 traballadores) Empresa privada (11-50 traballadores) 
Empresa privada (2-10 traballadores) Administración pública/Empresa pública 
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Figura 4.64.  Tipo de organización. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.24.  Tipo de organización.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento

Administración 
pública/
Empresa 
pública

Empresa 
privada 
(2-10 

traballadores)

Empresa 
privada 
(11-50 

traballadores)

Empresa 
privada 

(máis de 50 
traballadores)

Artes e Humanidades 56,3% 16,1% 14,9% 12,6%

Ciencias 63,6% 5,1% 11,1% 20,2%

Ciencias da Saúde 51,8% 14,3% 15,2% 18,8%

Ciencias Sociais e Xurídicas 37,5% 16,2% 15,9% 30,4%

Enxeñaría e Arquitectura 34,9% 7,8% 12,1% 45,2%

SUG 42,7% 12,5% 14,2% 30,7%

4.7.8. Tipo de xornada de traballo

O tipo de xornada laboral dos titulados de máster que están a traballar 
recóllese na Táboa 4.25 e na Figura 4.65. Deste xeito, obsérvase que a maioría 
dos titulados, o 78,5%, traballan a xornada completa, unha situación que 
se dá en todas as ramas de coñecemento. En liñas xerais, destaca a rama de 
Enxeñaría e Arquitectura, cun 90,6% de traballadores a tempo completo, 
mentres que no outro extremo sitúase Artes e Humanidades, onde esta 
porcentaxe se reduce ao 65,3%.

Táboa 4.25.  Tipo de xornada.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Xornada parcial Xornada completa

Artes e Humanidades 34,7% 65,3%

Ciencias 18,4% 81,6%

Ciencias da Saúde 20,3% 79,7%

Ciencias Sociais e Xurídicas 27,9% 72,1%

Enxeñaría e Arquitectura 9,4% 90,6%

SUG 21,5% 78,5%
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4.7.9. Salario

Na Táboa 4.26 recóllese a distribución dos titulados en másteres no SUG por 
tramos salariais. Pódese observar que un 47,0% dos enquisados perciben 
un salario mensual neto situado entre os 1.001 e os 1.800 euros. Á súa vez, 
un destacado 28,5% cobra entre 601 e 1.000 euros, mentres que tan só un 
13,4% gaña máis de 1.800 euros mensuais.

Táboa 4.26.  Salario mensual neto.  
Resultados para o total do SUG. 
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600 € ou menos 11,1%

601 € - 1.000 € 28,5%

1.001 € - 1.400 € 30,2%

1.401 € - 1.800 € 16,8%

1.801 € - 2.200 € 8,1%

2.201 € - 2.600 € 2,4%

2.601 € ou máis 2,9%

Xornada parcial Xornada completa

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes e
Humanidades 

Ciencias Ciencias
da Saúde 

Ciencias Sociais e
Xurídicas  

Enxeñaría e
Arquitectura 

SUG 

Figura 4.65.  Tipo de xornada. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Figura 4.66 e a Táboa 4.27 reflicten esta información por ramas de 
coñecemento. Deste xeito, no intervalo salarial que abrangue entre os 1.001 
e os 1.800 euros netos atópanse máis da metade dos titulados en másteres 
de Enxeñaría e Arquitectura, o 58,4%, e de Ciencias, o 52,5%, mentres 
que nas restantes ramas de coñecemento estas porcentaxes, malia a non 
chegaren ao 50,0%, son sempre superiores ao 40,0%.

No tocante á porcentaxe de titulados que perciben salarios elevados, existen 
diferenzas bastante significativas entre as distintas ramas de coñecemento. 
Así, tan só un 5% dos titulados de Ciencias gañan máis de 1.800 euros 
netos mensuais, mentres que no caso de Enxeñaría e Arquitectura, esta 
porcentaxe ascende ata un destacado 21,3%. Con respecto aos tramos 
de salario máis baixos, a rama de Enxeñaría e Arquitectura presenta unha 
menor concentración de enquisados con salarios entre 601 e 1.000 euros, 
concretamente un 16,6%, o que contrasta coas porcentaxes das restantes 
ramas, que se sitúan entre o 32,0% e o 36,0%. Cabe destacar tamén o feito 
de que un 16,3% dos titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas e un 15,1% 
dos de Artes e Humanidades perciben salarios mensuais inferiores a 600 
euros. Isto pódese deber en parte á maior concentración de traballadores a 
tempo parcial entre os titulados destas dúas ramas.

Figura 4.66.  Salario mensual neto. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.27.  Salario mensual neto.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
600 € ou 

menos
601 € -  
1.000 €

1.001 € - 
1.400 €

1.401 € - 
1.800 €

1.801 € - 
2.200 €

2.201 € - 
2.600 €

2.601 € 

ou máis

Artes e Humanidades 15,1% 35,5% 29,0% 12,9% 5,4% 2,2% 0,0%

Ciencias 7,9% 34,7% 38,6% 13,9% 2,0% 1,0% 2,0%

Ciencias da Saúde 9,8% 33,3% 27,6% 14,6% 5,7% 3,3% 5,7%

Ciencias Sociais e Xurídicas 16,3% 32,2% 24,4% 16,1% 7,2% 2,0% 1,8%

Enxeñaría e Arquitectura 3,7% 16,6% 37,5% 20,9% 13,3% 3,3% 4,7%

SUG 11,1% 28,5% 30,2% 16,8% 8,1% 2,4% 2,9%

En canto ao salario medio dos titulados en másteres no SUG, a Figura 4.67 
amosa que é de 1.222,16 euros. Por ramas de coñecemento, os titulados 
que perciben un maior salario medio son os de Enxeñaría e Arquitectura, con 
1.421,59 euros, mentres que os de Artes e Humanidades reciben o menor, 
1.073,12 euros.

 0 €

 1.600 €

 1.400 €

Artes e
Humanidades 

Ciencias Ciencias
da Saúde 

Ciencias Sociais e
Xurídicas  

Enxeñaría e
Arquitectura 

SUG 

1.073,12 €

1.243,90 €

1.124,75 € 1.134,90 €

1.421,59 €

1.222,16 €

 200 €

 400 €

 600 €

 800 €

 1.000 €

 1.200 €

Figura 4.67.  Salario medio. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.7.9.1. Salario por sexo

Co obxectivo de estudar as diferenzas retributivas por sexo, na Figura 4.68 
represéntanse os salarios medios netos de mulleres e homes, e os datos 
correspondentes atópanse na Táboa 4.28. Obsérvase que, para o total do 
SUG, o salario medio dos homes sitúase nos 1.407,95 euros netos mensuais, 
mentres que o das mulleres redúcese a 1.084,64 euros. Por ramas de 
coñecemento, o salario medio dos homes mantense en todas as ramas por 
riba do das mulleres, e esta diferenza é especialmente acentuada no caso de 
Enxeñaría e Arquitectura e de Artes e Humanidades, onde o salario medio 
das mulleres é, respectivamente, un 24,0% e un 23,0% menor ca o dos 
homes. Pola contra, na rama de Ciencias a fenda salarial entre mulleres e 
homes redúcese ata o 10,0%.

Figura 4.68.  Salario medio mensual neto por sexo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.28.  Salario medio por sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario medio 

 SUG

Artes e Humanidades 970,00 € 1.260,61 € 1.073,12 €

Ciencias 1.069,64 € 1.193,33 € 1.124,75 €

Ciencias da Saúde 1.181,32 € 1.421,88 € 1.243,90 €

Ciencias Sociais e Xurídicas 1.054,69 € 1.314,49 € 1.134,90 €

Enxeñaría e Arquitectura 1.169,79 € 1.539,51 € 1.421,59 €

SUG 1.084,64 € 1.407,95 € 1.222,16 €

4.7.9.2. Comparación coa situación laboral previa ao Máster

A Figura 4.69 ofrece unha comparativa entre o salario medio neto percibido 
por mulleres e homes no traballo anterior á realización do máster e o 
traballo actual. Co obxectivo de efectuar as correspondentes comparacións 
co salario actual, o salario neto do traballo previo ao máster foi deflactado. 
Así, obsérvase que a nivel do SUG o salario medio incrementouse en 6,60 
euros, mais o comportamento da evolución do salario é moi diferente entre 
ambos os dous sexos. Mentres que para os homes o salario medio se ve 
incrementado en 38,73 euros tras a realización do máster, para as mulleres 
prodúcese unha caída de 18,72 euros por termo medio.

Ao estudar estes datos compróbase que os salarios dos homes despois do 
máster experimentaron aumentos en Artes e Humanidades, Ciencias Sociais 
e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura. O incremento máis importante tivo 
lugar na rama de Artes e Humanidades, onde o seu salario medio neto se 
incrementa en case 300 euros. Pola contra, os salarios dos homes diminuíron 
tras a realización do máster nas ramas de Ciencias da Saúde (30,72 euros) e 
Ciencias (12,53 euros). Con respecto á variación producida nas retribucións 
das mulleres, estas unicamente amosan un incremento nas rama de Enxeñaría 
e Arquitectura (22,40 euros) e de Ciencias (4,40 euros), mentres que nas 
restantes ramas sofren unha caída, especialmente na de Ciencias da Saúde, 
onde a diminución media do salario se achega aos 70 euros. A explicación 
a estas baixadas salariais pode vir dada polo contexto económico vixente no 
momento de realizar o máster e de incorporarse ao mercado laboral.
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Táboa 4.29.  Diferenza entre o salario medio por sexo no traballo previo ao máster 
(deflactado) e no traballo actual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario medio 

SUG

Artes e Humanidades -6,52 € 298,03 € 102,33 €

Ciencias 4,40 € -12,53 € 0,41 €

Ciencias da Saúde -68,11 € -30,72 € -60,06 €

Ciencias Sociais e Xurídicas -19,12 € 39,79 € -3,82 €

Enxeñaría e Arquitectura 22,40 € 8,68 € 28,75 €

SUG -18,72 € 38,73 € 6,60 €

4.8. Valoración do Máster

4.8.1. Valoración do Máster no ámbito laboral

A presente epígrafe ten por obxectivo coñecer a valoración que os titulados 
de máster fan sobre o mesmo, tendo en conta a súa experiencia no mercado 
laboral. Deste xeito, pregúntaselles aos titulados que traballaron nalgún 
momento con posterioridade ao máster acerca da imaxe que este ten no 
eido laboral e mais sobre se contribúe positivamente ao desenvolvemento 

Figura 4.69.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster (deflactado)  
e no traballo actual. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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do traballo, ás posibilidades de promoción laboral ou ás de reincorporación 
ao mercado de traballo.

A Figura 4.70 e a Táboa 4.30 recollen a opinión dos titulados de máster 
acerca da imaxe que este ten na empresa ou organización na que traballan. 
Un 39,6% dos titulados consideran que o máster está bastante ou moi 
valorado no seu ámbito laboral, mentres que un 33,1% o perciben como 
pouco ou nada valorado. Por ramas de coñecemento, a mellor valoración 
xeral atópase na rama de Enxeñaría e Arquitectura, cun 43,6% de titulados 
que consideran que o máster está bastante ou moi valorado no seu ámbito 
laboral, se ben na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas é na que se dá a maior 
porcentaxe dos que o consideran moi valorado, o 18,3%. Pola contra, un 
37,3% dos titulados de Artes e Humanidades perciben ningunha ou pouca 
valoración do máster por parte da súa empresa ou organización.
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Figura 4.70.  O máster está ben considerado no ámbito laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.30.  O máster está ben considerado no ámbito laboral.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 22,2% 15,1% 30,2% 19,8% 12,7%

Ciencias 15,7% 19,4% 30,6% 18,7% 15,7%

Ciencias da Saúde 16,7% 13,5% 29,5% 24,4% 16,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 21,1% 15,2% 24,1% 21,2% 18,3%

Enxeñaría e Arquitectura 13,3% 13,8% 29,3% 30,9% 12,7%

SUG 18,1% 15,0% 27,2% 23,8% 15,8%

En canto á valoración da formación proporcionada polo máster para a 
realización do traballo, a información a este respecto preséntase na Figura 
4.71 e na Táboa 4.31. Un 36,9% dos titulados do SUG consideran que esta 
formación foi bastante ou moi importante para o desenvolvemento da súa 
actividade laboral, mentres que un 38,1% afirman que foi pouco ou nada 
importante, cun 21,0% que a valora como nada importante. Por ramas de 
coñecemento, quen mellor valora a formación do máster son os titulados 
de Enxeñaría e Arquitectura, cun 41,4% que a consideran bastante ou moi 
importante para o desenvolvemento do seu traballo. Pola contra, os titulados 
de Artes e Humanidades e de Ciencias Sociais e Xurídicas realizan a peor 
valoración, cun 44,5% e un 42,3% respectivamente que a consideran pouco 
ou nada importante, destacando entre os primeiros un salientable 27,0% 
que a perciben como nada importante.

Figura 4.71.  A formación adquirida no máster contribúe á realización do traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.31.  A formación adquirida no máster contribúe á realización do traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 27,0% 17,5% 25,4% 15,9% 14,3%

Ciencias 22,4% 11,9% 26,9% 21,6% 17,2%

Ciencias da Saúde 17,9% 19,9% 22,4% 27,6% 12,2%

Ciencias Sociais e Xurídicas 23,8% 18,5% 23,3% 18,6% 15,7%

Enxeñaría e Arquitectura 15,2% 15,4% 27,9% 30,6% 10,8%

SUG 21,0% 17,1% 25,0% 22,8% 14,1%

A Figura 4.72 recolle a opinión dos titulados de máster acerca de se este 
contribúe a incrementar as súas posibilidades de ascender dentro da empresa 
ou organización, no caso dos que están traballando, ou ben se contribúe á súa 
posible reincorporación ao mercado laboral, no caso dos que non traballan 
pero si o fixeron nalgún momento desde a finalización do máster. Os datos 
para o total do SUG reflicten que un 37,0% dos titulados consideran que 
o máster contribúe bastante ou moito a este obxectivo, mentres que para 
un 38,9% contribúe pouco ou nada. Por ramas de coñecemento, Enxeñaría 
e Arquitectura obtén as mellores valoracións, cun 40,4% de titulados que 
afirman que o máster contribúe bastante ou moito a incrementar as súas 
posibilidades de promoción ou reincorporación ao mercado laboral. No 
outro extremo sitúanse os titulados de Artes e Humanidades e de Ciencias 
da Saúde, onde para un 45,2% e un 42,9% respectivamente a devandita 
contribución foi pouca ou ningunha.
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Táboa 4.32.  O máster contribúe ao incremento das posibilidades de promoción laboral 
ou pode contribuír á reincorporación ao mercado laboral.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 24,6% 20,6% 20,6% 22,2% 11,9%

Ciencias 23,1% 13,4% 27,6% 21,6% 14,2%

Ciencias da Saúde 20,5% 22,4% 25,6% 19,2% 12,2%

Ciencias Sociais e Xurídicas 23,8% 15,6% 23,3% 20,3% 17,0%

Enxeñaría e Arquitectura 18,2% 16,8% 24,7% 30,6% 9,8%

SUG 22,0% 16,9% 24,1% 23,2% 13,8%

4.8.2. Valoración global do Máster

Para obter unha imaxe xeral acerca da valoración que os titulados realizan 
sobre o máster, na presente epígrafe pregúntaselles, aos que traballaron 
tras a finalización deste e mais aos que non, sobre unha serie de aspectos 
relacionados co máster e a universidade.

En primeiro lugar, búscase saber se os titulados consideran que o máster lles 
resultou útil tendo en conta a súa posterior traxectoria laboral, e pídeselles 
que valoren esta utilidade desde 1 (nada útil) ata 5 (moi útil). Os datos ao 
respecto recóllense na Figura 4.73, onde se observa que, para o total do 

Figura 4.72.  O máster contribúe ao incremento das posibilidades de promoción laboral 
ou pode contribuír á reincorporación ao mercado laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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SUG, un 42,4% dos titulados valoran o máster como bastante ou moi útil, 
mentres que un 37,1% o consideran pouco ou nada útil. A rama que amosa 
unha mellor percepción da utilidade do máster, cun 48,2% de titulados que 
o consideran bastante ou moi útil, é a de Enxeñaría e Arquitectura, mentres 
que a situación oposta dáse en Ciencias Sociais e Xurídicas e en Ciencias 
da Saúde, onde un 40,3% e un 38,6% respectivamente dos seus titulados 
valoran a utilidade do máster como pouca ou ningunha. 

Á súa vez, a Figura 4.74 recolle a opinión dos titulados de máster sobre se 
é necesaria máis información dentro da propia universidade sobre a procura 
de emprego. A nivel do SUG, un amplo 87,8% dos titulados considera que 
si é necesaria, que oscilan entre o 84,9% de Ciencias da Saúde e o 90,2% 
de Ciencias.
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Figura 4.73.  Valoración da utilidade do máster en función 
 da traxectoria laboral posterior. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Finalmente, os titulados en másteres no SUG foron preguntados acerca de 
se, volvendo atrás, volverían cursar o mesmo máster. Os resultados a esta 
pregunta, que se recollen na Figura 4.75, amosan unha clara maioría do si, 
co 73,3% de titulados do SUG que afirman que volverían realizar o máster. 
Por ramas de coñecemento, destacan as de Ciencias Sociais e Xurídicas e de 
Enxeñaría e Arquitectura, nas cales un 76,6% e un 74,6% dos seus titulados, 
respectivamente, volverían realizar o máster, porcentaxes que en Ciencias da 
Saúde e Artes e Humanidades son do 71,7% e o 69,2%, respectivamente, e 
que no caso de Ciencias se reduce ao 60,8%.

Figura 4.74.  Necesidade de máis información na universidade  
sobre a procura de emprego 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 4.75.  Volvería realizar o máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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5. Comparativa con estudos anteriores  
(EILMásteres1011 e EILMásteres0910)

Este EILMásteres10114 supón o segundo esforzo da ACSUG por achegarse 
á inserción laboral dos titulados en másteres do Sistema Universitario de 
Galicia. A primeira aproximación realizouse, como experiencia piloto, 
a través do “Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no 
Sistema Universitario de Galicia 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010”, 
no que se presentaban os resultados acadados para os EILMásteres07085, 
EILMásteres08096 e EILMásteres09107, realizado ao longo do ano 2013. A 
existencia deste traballo previo permite obter unha visión global dalgúns dos 
aspectos máis importantes no proceso de inserción laboral dos titulados en 
másteres no SUG. Con todo, cómpre sinalar que no traballo previo, malia 
a se presentaren datos referentes aos tres estudos de maneira conxunta 
(EILMásteres0708, EILMásteres0809 e EILMásteres0910), ditas cohortes 
non eran plenamente comparables, xa que os tres estudos se realizaron no 
mesmo momento do tempo pese a que os titulados que se analizaban en 
cada un deles remataran o máster en anos diferentes. Esta situación fai que 
a valoración dos cambios na súa situación laboral ao longo dese período non 
fose comparable.

O que si se pode avaliar son os cambios producidos entre a cohorte final 
analizada nese derradeiro estudo (EILMásteres0910) e a presentada neste 
traballo (EILMásteres1011), xa que neste caso o desfase temporal entre o 
momento de finalización do máster e o de realización da enquisa son similares. 
Así e todo, a comparativa non é plena, pois ao estaren as universidades en 
pleno proceso de adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior, 
os cambios e transformacións que se dan coa creación, desaparición e 
modificacións dos Másteres oficiais provocan que o seu número, e mesmo 
as súas estruturas e programas, vaian variando aínda de ano en ano. Así, o 
número de másteres analizados no EILMásteres0910 foi de 127, mentres 

4 EILMásteres1011: resultados obtidos para os titulados en másteres no SUG no curso académico 2010-2011.
5 EILMásteres0708: resultados obtidos para os titulados en másteres no SUG no curso académico 2007-2008.
6 EILMásteres0809: resultados obtidos para os titulados en másteres no SUG no curso académico 2008-2009.
7 EILMásteres0910: resultados obtidos para os titulados en másteres no SUG no curso académico 2009-2010.
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que no EILMásteres1011 se avaliaron 148 másteres. No Anexo IV pódense 
consultar os títulos incluídos en cada unha das cohortes.

Neste capítulo preténdese, polo tanto, máis ca unha comparativa propiamente 
dita, obter unha visualización da evolución dos aspectos máis importantes do 
proceso de inserción laboral dos titulados en másteres no SUG relativos ao 
período 2009-2011.

5.1. Situación laboral

Un dos principais obxectivos deste estudo é coñecer a proporción dos 
titulados en másteres que entraron no mercado de traballo e dos que 
aínda non se incorporaron. Tan importante coma isto, e tendo en conta a 
natureza deste tipo de estudos sobre a situación laboral dos titulados nun 
máster, resulta coñecer que porcentaxe dos mesmos traballa en empregos 
relacionados, en maior ou menor medida, co máster cursado no momento 
de realización da enquisa.

Xa que logo, a Figura 5.1 e a Táboa 5.1 recollen as porcentaxes de titulados 
que traballan e que non traballan na actualidade e, entre aqueles que si 
o fan, cantos desenvolven un traballo que non está relacionado co máster 
realizado. Na actualidade máis da metade dos titulados en másteres no curso 
2010-2011, un 53,2%, traballan nun emprego relacionado coa titulación que 
cursaron, e esta porcentaxe é lixeiramente superior á do EILMásteres0910, 
que era dun 51,3%. Por outra banda, un 26,4% dos titulados, porcentaxe 
similar ao último estudo, non traballa na actualidade.
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Táboa 5.1.  Situación laboral actual dos titulados en másteres  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.  

  EILMásteres0910 EILMásteres1011

Traballa nun emprego relacionado co máster 51,3% 53,2%

Traballa, pero en nada relacionado co máster 22,4% 20,4%

Non traballa 26,3% 26,4%

Na Figura 5.2 e na Táboa 5.2 pódese observar a situación daqueles titulados 
que no momento de realización da enquisa non tiñan emprego. O peso 
dos que buscan emprego entre os que remataron o máster no ano 2011 é 
lixeiramente inferior ao do estudo anterior, mentres que a porcentaxe dos 
que realizan outros estudos é similar. A maior diferenza dáse na porcentaxe 
de titulados que está a preparar oposicións, que é case nula na análise do 
EILMásteres1011, debido principalmente á contracción na oferta de emprego 
público que se produciu nos últimos anos debido ao contexto económico 
actual.

Figura 5.1.  Situación laboral actual dos titulados en másteres  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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Táboa 5.2.  Situación dos titulados en másteres que non traballan  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.  

  EILMásteres0910 EILMásteres1011

Buscan emprego 20,1% 19,6%

Realizan outros estudos 4,2% 4,2%

Preparan oposicións 1,0% 0,2%

Outros 1,3% 2,5%

5.2. Lugar de traballo

A Táboa 5.3 e a Figura 5.3 recollen como se distribúen os titulados en másteres 
segundo o seu lugar de traballo actual. Pódese observar que entre os dous 
estudos non existen diferenzas significativas e que preto do 90,0% daqueles 
titulados que están traballando o fan nalgún lugar de Galicia, que arredor do 
10,0% traballan no resto de España e que unha pequena proporción o fai no 
resto de Europa ou en moita menor medida no resto do mundo.

Buscan emprego Realizan outros estudos 
Outros Preparan oposicións 
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Figura 5.2.  Situación dos titulados en másteres que non traballan  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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Táboa 5.3.  Lugar de traballo actual dos titulados en másteres  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.  

  EILMásteres0910 EILMásteres1011

Galicia 88,6% 88,2%

Resto de España 9,7% 10,1%

Resto de Europa 1,3% 1,3%

Resto do mundo 0,4% 0,4%

5.3. Tempo en atopar emprego

Unha das variables fundamentais nos estudos de inserción laboral é o 
tempo medio que tardan en atopar emprego os traballadores. A Figura 5.4 
e a Táboa 5.4 recollen a distribución dos titulados en función do tempo 
que transcorre desde a finalización dos seus estudos de máster ata que 
atopan o seu primeiro emprego posterior ao máster8. Apréciase un lixeiro 
incremento no tempo en atopar emprego entre os titulados analizados no 
EILMásteres1011 e a porcentaxe de titulados que tarda máis dun ano en 
empregarse pasa do 33,8% do estudo anterior ao 35,9%. Paralelamente, a 
porcentaxe de titulados que tarda menos de 3 meses en atopar un emprego 

Figura 5.3.  Lugar de traballo actual dos titulados en másteres  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior. 
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8 Están excluídos nesta análise todos aqueles titulados que tiñan emprego durante a realización do máster e 
que continuaron no mesmo unha vez finalizado o máster.
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baixa desde o 33,0% do EILMásteres0910 ao 26,7% actual. Pódese intuír, xa 
que logo, que os efectos da crise económica no tempo requirido para atopar 
emprego aínda se seguen a notar entre os titulados universitarios do Sistema 
Universitario de Galicia.

Menos de 1 mes Entre 1 e 3 meses
Entre 6 e 12 meses Máis de 12 meses
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Figura 5.4.  Tempo transcorrido desde a finalización do máster ata atopar emprego  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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Táboa 5.4.  Tempo transcorrido desde a finalización do máster ata atopar 
emprego (no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.  

  EILMásteres0910 EILMásteres1011

Menos de 1 mes 17,4% 13,6%

Entre 1 e 3 meses 15,6% 13,1%

Entre 3 e 6 meses 17,8% 19,5%

Entre 6 e 12 meses 15,4% 17,9%

Máis de 12 meses 33,8% 35,9%

5.4. Modalidades de contratación e número de empregos

Un aspecto importante que cómpre destacar nos estudos de inserción laboral 
son as diferentes modalidades de contratación que teñen os traballadores 
na relación laboral coas súas empresas, o que axuda a dar unha visión da 
estabilidade laboral. A Táboa 5.5 recolle información referente a estas 
modalidades de contratación entre os titulados en Másteres e mais a súa 
relación coa Seguridade Social. As figuras 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 presentan 
graficamente eses mesmos datos.

Táboa 5.5.  Modalidades de contratación e relación coa Seguridade Social  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior. 

  EILMásteres0910 EILMásteres1011

Conta propia 6,4% 12,0%

Conta allea 93,6% 88,0%

Dado de alta9 100,0% 88,8%

Non dado de alta9 0,0% 11,2%

Cotiza á Seguridade Social10 97,4% 99,5%

Non cotiza á Seguridade Social10 2,6% 0,5%

Fixo 41,1% 39,5%

Temporal 2,3% 49,9%

Bolseiro 43,6% 6,5%

En prácticas 7,6% 3,9%

Outros 5,3% 0,2%

19 Fai referencia aos traballadores por conta propia.
10 Fai referencia aos traballadores por conta allea.
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Entre os dous estudos realizados destaca en primeiro lugar o incremento 
notable que se produce no número de traballadores por conta propia. Esta 
porcentaxe, aínda sen ser moi elevada, case se duplica no EILMásteres1011 
con respecto ao estudo precedente. Entre os traballadores por conta 
propia tamén se producen cambios significativos con respecto á relación 
coa Seguridade Social. Mentres que no EILMásteres0910 a totalidade dos 
traballadores por conta propia afirmaba estar dado de alta na Seguridade 
Social, no EILMásteres1011 ata un 11,0% afirma que traballa sen estar dado 
de alta. Pola contra, entre os que traballan por conta allea, a porcentaxe de 
traballadores que non cotizan á Seguridade Social reduciuse ata facerse case 
nula no último estudo.

Entre os que traballan por conta allea producíronse tamén cambios no tipo 
de contratos que teñen os titulados. No EILMásteres1011 obsérvase un 
incremento dos contratos temporais de máis dun 6%, que chegan a ser 
na actualidade case a metade dos contratos que teñen os titulados que 
traballan por conta allea. Os restantes tipos de modalidades contractuais 
(fixos, bolseiros, en prácticas…) ven reducida a súa importancia.
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Figura 5.5.  Traballadores por conta propia e por conta allea  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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Figura 5.6.  Relación coa Seguridade Social dos traballadores por conta propia  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior. 
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Figura 5.7.  Relación coa Seguridade Social dos traballadores por conta allea  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior. 
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Outra variable que axuda a analizar a estabilidade laboral dos traballadores 
é o número de empregos que teñen durante un período de tempo. A Figura 
5.9 e mais a Táboa 5.6 recollen o número de empregos diferentes que 
tiveron os titulados desde a obtención do título de máster ata o momento 
de realización da enquisa. Pódese observar que esta variable tamén parece 
indicar unha diminución na estabilidade laboral dos titulados, xa que mentres 
que no EILMásteres0910 preto do 60% dos enquisados afirmaban que 
tiveran unicamente un emprego, no EILMásteres1011 esa porcentaxe baixa 
ata o 44,7%. Ademais, a porcentaxe de titulados que teñen máis de tres 
empregos no período considerado sobe desde o 15,9% do estudo previo ata 
o 24,4% do estudo actual.
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Figura 5.8.  Modalidade de contratación dos traballadores por conta allea  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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Táboa 5.6.  Número de empregos desde a finalización do máster 
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior. 

EILMásteres0910 EILMásteres1011

Un 58,4% 44,7%

Dous 25,6% 31,0%

Entre 3 e 5 15,3% 22,5%

Máis de 5 0,6% 1,9%

Esta situación tradúcese nun incremento do número medio de empregos 
que tiveron os titulados desde a finalización do máster ata o momento de 
realización da enquisa, que pasa dos 1,77 empregos no EILMásteres0910 
ata os 2,06 empregos no EILMásteres1011, como se observa na Táboa 5.7.

Táboa 5.7.  Número medio de empregos por titulado desde a 
finalización domáster (no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior. 

EILMásteres0910 EILMásteres1011

Número de empregos 1,77 2,06

Figura 5.9.  Número de empregos desde a finalización do máster  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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5.5. Salario

Na Táboa 5.8 e na Figura 5.10 obsérvase a distribución dos titulados no que 
atinxe ao seu salario mensual neto. O intervalo salarial que máis titulados 
concentra no EILMásteres1011, ao igual ca no EILMásteres0910, é o que vai de 
1.001 a 1.400 euros, con porcentaxes superiores ao 30%. Obsérvase tamén 
que os enquisados que cobran menores salarios (por baixo de 1.001 euros) 
incrementan a súa presenza, desde o 36,3% ata o 39,5%. Paralelamente 
tamén se produce un incremento no segmento de traballadores con 
salarios máis elevados. Así, a porcentaxe de titulados con salarios mensuais 
superiores aos 1.800 euros pasa do 12,0% no EILMásteres0910 ao 13,4% 
no EILMásteres1011.

Táboa 5.8.  Salario mensual neto (no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior. 

EILMásteres0910 EILMásteres1011

600 € ou menos 11,3% 11,1%

601 € - 1.000 € 25,0% 28,4%

1.001 € - 1.400 € 34,6% 30,2%

1.401 € - 1.800 € 17,1% 16,8%

1.801 € - 2.200 € 8,0% 8,1%

2.201 € - 2.600 € 1,9% 2,4%

2.601 € ou máis 2,1% 2,9%
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A Figura 5.11 recolle o salario medio para os titulados de másteres dos 
dous estudos analizados. Tal e como se aprecia, o salario medio para os 
titulados no 2011 é lixeiramente superior ao que tiñan os titulados no 2010 
no momento de realización da súa enquisa, cun incremento lixeiramente 
inferior ao 1%.

Figura 5.10.  Salario mensual neto (no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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5.6. Valoración final

Para rematar, pódense avaliar os cambios que se producen na percepción 
que teñen os titulados sobre o valor e a utilidade do máster desde a súa 
perspectiva laboral.

En primeiro lugar, resulta relevante a percepción que teñen os titulados sobre 
a consideración que fai do seu máster o mercado laboral. A Figura 5.12 
amosa que o 39,6% dos titulados está bastante ou moi de acordo coa boa 
consideración do máster no ámbito laboral. Esta porcentaxe reduciuse desde 
o 41,9% dos titulados que opinaba o mesmo no estudo anterior. Por outra 
banda, tamén se reduciu a porcentaxe de titulados que está pouco ou nada 
de acordo con que a consideración do seu máster no mercado laboral é boa, 
que pasa do 36,3% no EILMásteres0910 ao 33,1% no EILMásteres1011.

0 €

 1.400 €

1.213,90 €

1.222,16 €

 200 €

 400 €

600 €

800 €

 1.000 €

 1.200 €

Salario medio

EILMásteres0910 EILMásteres1011

Figura 5.11.  Salario medio (no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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No tocante á valoración da formación proporcionada polo máster para a 
realización do traballo, na Figura 5.13 apréciase que o 38,1% dos titulados 
está pouco ou nada de acordo con que a formación proporcionada polo 
máster contribúa á realización do seu traballo, fronte ao 36,9% que está 
bastante ou moi de acordo con esa afirmación. Así e todo, a porcentaxe dos 
que teñen unha valoración negativa sobre esta cuestión redúcese de xeito 
importante con respecto ao estudo previo, no que esa porcentaxe era do 
44,0%, e a porcentaxe dos que teñen unha valoración positiva increméntase 
lixeiramente desde o 36,1% do EILMásteres0910.

Figura 5.12.  O máster está ben considerado no ámbito laboral  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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A Figura 5.14 reflicte a percepción dos enquisados sobre o incremento das 
posibilidades de promoción laboral ou de reincorporación ao mercado laboral 
que proporciona o máster. A porcentaxe de titulados que está pouco ou 
nada de acordo con que o máster incrementa esas posibilidades reduciuse 
considerablemente desde o 46,6% do EILMásteres0910 ata o 38,9% do 
EILMásteres1011. Ademais os titulados que están bastante ou moi de acordo 
con esa afirmación representan o 37,0% na actualidade, fronte o 34,8% do 
estudo previo.
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Figura 5.13.  A formación adquirida no máster contribúe á realización do traballo  
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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Con respecto á utilidade do máster en función da traxectoria laboral posterior, 
na Figura 5.15 a opinión dos titulados en másteres mantense relativamente 
estable. Así, un 42,4% dos enquisados consideran que o máster foi bastante 
ou moi útil tendo en conta a traxectoria laboral posterior, mentres que o 
37,1% consideran que o máster foi pouco ou nada útil.

Figura 5.14.  O máster contribúe ao incremento das posibilidades de promoción laboral 
ou pode contribuír á reincorporación ao mercado laboral  (no momento de 
realizar a enquisa). Comparativa co estudo anterior.
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Finalmente, na Figura 5.16 e na Táboa 5.13 pódese apreciar que a porcentaxe 
de enquisados que volverían realizar o mesmo máster se mantén en valores 
similares para os dous anos avaliados. Entre os titulados no 2010, un 75,7% 
volverían realizar o máster, cifra que descende lixeiramente ata o 73,3% 
entre os titulados do ano 2011.
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Figura 5.15.  Valoración da utilidade do máster en función da traxectoria  
laboral posterior (no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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Táboa 5.9.  Volvería realizar o máster (no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior. 

  EILMásteres0910 EILMásteres1011

Si 75,7% 73,3%

Non 24,3% 26,7%

Figura 5.16.  Volvería a realizar o máster 
(no momento de realizar a enquisa).  
Comparativa co estudo anterior.
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Anexo I. Ficha técnica

Táboa Anexo I.1. Ficha técnica do estudo

FICHA TÉCNICA

Ámbito Sistema Universitario de Galicia: UDC, USC e UVI

Unidade de mostraxe/Unidade 
informante

Titulados en másteres no curso académico  
2010-2011

Poboación 2.099

Mostra 1.526

Mostraxe Realizouse un estudo exhaustivo

Erro de mostraxe
Cun nivel de confianza do 95%, obtívose un erro  
de mostraxe do +/-1,23%

TRABALLO DE CAMPO

Coordinación ACSUG

Empresa Instituto Sondaxe, S.L.

Xornada de formación ACSUG

Data da xornada de formación 09.06.2014

Data realización Pretest 12.06.2014

Recollida da información Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI)

Datas recollida da información 12.06.2014 ata 14.07.2014

ANÁLISE DE RESULTADOS

Depuración das bases de datos ACSUG

Análise estatística Grupo de colaboradores externos e ACSUG

Informe global Grupo de colaboradores externos e ACSUG
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Complementando a información proporcionada no capítulo 3. Datos técnicos 
do estudo, nas Táboas Anexo I.1, Anexo I.2 e Anexo I.3 indícanse os tamaños 
de poboación e mostra acadada para cada rama de coñecemento de cada 
unha das tres universidades do SUG.

Táboa Anexo I.2.  Titulados en másteres no SUG no curso académico 2010-2011. 
Tamaño de poboación e mostra por rama de coñecemento para a 
Universidade da Coruña. 

Rama de coñecemento Poboación Mostra

Artes e Humanidades 23 14

Ciencias 29 16

Ciencias da Saúde 58 42

Ciencias Sociais e Xurídicas 175 119

Enxeñaría e Arquitectura 84 59

TOTAL 369 250

Táboa Anexo I.3.  Titulados en másteres no SUG no curso académico 2010-2011. 
Tamaño de poboación e mostra por rama de coñecemento para a 
Universidade de Santiago de Compostela. 

Rama de coñecemento Poboación Mostra

Artes e Humanidades 85 55

Ciencias 98 64

Ciencias da Saúde 156 116

Ciencias Sociais e Xurídicas 304 217

Enxeñaría e Arquitectura 121 83

TOTAL 764 535
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Táboa Anexo I.4.  Titulados en másteres no SUG no curso académico 2010-2011. 
Tamaño de poboación e mostra por rama de coñecemento para a 
Universidade de Vigo. 

Rama de coñecemento Poboación Mostra

Artes e Humanidades 88 74

Ciencias 96 74

Ciencias da Saúde 13 9

Ciencias Sociais e Xurídicas 446 333

Enxeñaría e Arquitectura 323 251

TOTAL 966 741

O erro de mostraxe global acadado para os titulados en másteres no SUG 
sitúase no +/-1,23%, cun nivel de confianza do 95%, que acada os valores 
de +/-3,52%, +/-2,32% e +/-1,74% para cada unha das universidades, 
respectivamente.
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Anexo II. Cuestionario

DATOS PERSOAIS:

P1. Sexo:  Home  
  Muller

P2. Ano de nacemento: _________

P3. Nacionalidade: _________________
(En caso de nacionalidade española) Provincia de residencia: _________

P4. Indique o nivel de estudos máis alto completado pola súa nai:
  Sen estudos
  Estudos primarios
  Bacharelato/Formación profesional
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Máster
  Doutoramento
  Outras respostas (especificar)____________________________

P5. Indique o nivel de estudos máis alto completado polo seu pai:
   Sen estudos
  Estudos primarios
  Bacharelato/Formación profesional
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Máster
  Doutoramento
  Outras respostas (especificar)____________________________

DATOS ACADÉMICOS:

P6. Título: Máster universitario en __________________________________

P7. Especialidade do título: _______________________________________
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P8. Título interuniversitario:
	  Si 
	  Non (Filtro: pasar a P11)

P9. Universidade coordinadora: ___________________________________
Universidade/s participante/s: ____________________________________

P10. ECTS: 
	  60 ECTS  90 ECTS    
  100 ECTS   120 ECTS

P11. Orientación do máster: 
	  Académica
	  Investigadora
	  Profesionalizante

P12. Entre as posibles orientacións do máster, cal elixiu vostede?
  Académica
	  Investigadora
	  Profesionalizante

P13. Anos empregados na realización do máster: _______________

P14. Matriculouse a tempo parcial ou a tempo completo?
	  A tempo parcial 
	  A tempo completo

P15. Ano de depósito do máster: ________

P16. Indique a titulación ou titulacións que cursou e o ano de 
finalización: 
Titulación 1: __________________ Ano de finalización: ________________
Titulación 2: __________________ Ano de finalización: ________________
Titulación 3: __________________ Ano de finalización: ________________
Titulación 4: __________________ Ano de finalización: ________________
(Se en P16 contestou só unha titulación, pasar a P18)
(Se en P16 contestou máis dunha titulación, pasar a P17)

P17. No caso de ter cursado máis dunha titulación, indique a titulación 
máis relacionada cos contidos do máster: ___________________________

P18. Indique a universidade onde cursou dita titulación: 
  Na mesma universidade ca o máster
  Noutra universidade do SUG
  Noutra universidade española que non pertence ao SUG
  Nunha universidade de fóra de España
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ASPECTOS XERAIS DO MÁSTER:

P19: Cales foron os motivos que o levaron a matricularse no máster? 
  Complementar a formación académica previa para poder realizar o 
doutoramento e adicarse á investigación
  Complementar a formación académica para unha maior especialización 
no mercado de traballo (ampliar as saídas profesionais, desenvolvemento 
profesional, ter máis oportunidades, etc.)
	 Detectei necesidades formativas na miña experiencia laboral anterior
  Era necesario ou obrigatorio para o meu futuro emprego/perspectiva 
laboral (profesores de secundaria, avogados, etc.)
  Outros (especificar):_____________________________________________

Valore os seguintes aspectos do máster
1 2 3 4 5

P20 Planificación das ensinanzas (estrutura do máster, horarios, 
distribución da carga de traballo, etc.)

P21 Competencias (coñecementos, destrezas e habilidades)
P22 Metodoloxías de ensino-aprendizaxe
P23 Sistemas de avaliación
P24 Profesorado
P25 Recursos materiais
P26 Coordinación

P27 Traballo Fin de Máster
(contidos e desenvolvemento do Traballo Fin de Máster)

P28 Competencias específicas adquiridas
(coñecementos, destrezas e habilidades) 

P29

En caso de valoración negativa (1-2), pode detallar algunha das competencias 
específicas insuficientemente adquiridas? (ata 3)
-
-
-

P30 Competencias transversais adquiridas 

P31

En caso de valoración negativa (1-2), pode detallar algunha 
das competencias transversais insuficientemente adquiridas? 
(ata 3)
-
-
-

Escala de valoración: 1 (Moi malo) ata 5 (Moi bo)

P32. Realizou durante o máster Prácticas Externas?
	  Si 
	  Non (Filtro: pasar a P36)

P33. As Prácticas Externas eran?:
	  Obrigatorias 
	  Optativas
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1 2 3 4 5
P34. Valore o desenvolvemento desas Prácticas Externas

P35. Valore como contribuíron as Prácticas Externas na adquisición 
das competencias específicas do título

Escala de valoración: 1 (Moi malo) ata 5 (Moi bo)

P36. Cales son, ao seu entender, as principais carencias do máster?______

1 2 3 4 5

P37

Independentemente da súa experiencia posterior no mercado 
de traballo, considera que o máster lle ofreceu formación 
adicional con respecto á que adquirira durante os seus estudos 
universitarios previos?

Escala de valoración: 1 (Ningunha) ata 5 (Moita)

EXPERIENCIA LABORAL PREVIA AO MÁSTER

P38. Traballou algunha vez desde que acabou a súa titulación ou 
titulacións previas pero antes de comezar o máster? (non teña en conta 
a realización de prácticas incluídas na/s titulación/s)
	  Si (Filtro: pasar a P40) 
	  Non

P39. Buscou emprego activamente?
	  Si (Filtro: pasar a P48)
	  Non (Filtro: pasar a P48)

P40. Estaba traballando no momento de comezar o máster?
  Si, e dexei o traballo para facer o máster
  Si, e compaxinei o traballo co máster
  Non estaba traballando

1 2 3 4 5

P41 En que medida ese traballo estaba relacionado co contido do 
máster?

Escala de valoración: 1 (Ningunha) ata 5 (Moita)

P42. Traballou por conta propia ou allea?
	  Conta propia 
	  Conta allea (Filtro: pasar a P44)

P43. Estaba dado de alta na Seguridade Social?
	  Si (Filtro: pasar a P46)
	  Non (Filtro: pasar a P46)

P44. Fixéronlle contrato?
	  Si 
	  Non (Filtro: pasar a P46)
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P45. Que tipo de contrato tivo?
  Fixo11 
	  Temporal12 
	  Bolseiro13 
	  Contrato en prácticas 
	  Outros14 _____________________________________________

P46. Cal era a súa xornada de traballo no seu emprego actual?
	  Xornada completa 
	  Tempo parcial

P47. Indique o rango en que se atopaba o seu salario mensual neto no 
seu emprego actual:
	  600 € ou menos
	  Entre 601 € e 1.000 €
	  Entre 1.001 € e 1.400 €
	  Entre 1.401 € e 1.800 €
	  Entre 1.801 € e 2.200 €
	  Entre 2.201 € e 2.600 €
	  2.601 € o máis
	  Non sabe/Non contesta

EXPERIENCIA LABORAL POSTERIOR AO MÁSTER

P48. Traballou algunha vez desde a finalización do máster?
  Si
 Non, pero está a buscar emprego (Filtro: responde a P52-P64 e 

P106-P108)
 Non, e non está a buscar emprego, pero buscouno desde a finalización 

do máster (Filtro: responde a P51, P53-P64 e P106-P108)
 Non, e non buscou emprego desde a finalización do máster (Filtro: 

responde a P51 e P106-P108)

P49. Cantos meses transcorreron desde que finalizou o máster ata que 
atopou o seu primeiro emprego? ____meses
	  0 meses, xa estaba a traballar antes de finalizar o máster 
	  0 meses, comecei nun novo traballo cando finalicei o máster

11 Contrato indefinido, Contrato indefinido de fixos-descontinuos, Contrato para o fomento da contratación 
indefinida.
12 Contrato para a formación, Contrato temporal para traballadores desempregados en situación de exclusión 
social, Contrato de obra ou servizo determinado, Contrato eventual por circunstancias da produción, Contrato 
de interinidade, Contratación en substitución por anticipación da idade de xubilación, Contrato de inserción
13 Bolsas de formación tipo FPI, FPU, Ramón y Cajal, Parga Pondal, Ángeles Alvariño, María Barbeito, Marie 
Curie, outras de diferentes fundacións, etc.
14 Contrato de relevo, Contrato de traballo a domicilio, etc.
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P50. Ten vostede emprego actualmente?
  Si (Filtro: pasar a P53)
 Non, pero estou a buscar emprego de maneira activa (Filtro: pasar a 

P52-P83 e P98-P108)
 Non, e non estou a buscar emprego de manera activa (Filtro: pasar a 

P51, P53-P83 e P98-P108)

P51. Cal é o motivo polo que non busca emprego?
 Estou a preparar oposicións
 Estou a realizar outros estudos (especificar o tipo de estudos):________
 Estou a coidar de familiares
 Outros casos (xubilación, invalidez, etc.) (especificar):______

P52. Cantos meses leva desempregado?:______meses

Utilizou as seguintes vías de busca para conseguir un emprego:
SI NON

P53 A través dunha axencia pública de emprego 
P54 A través dunha axencia privada de emprego 
P55 A través de portais de busca de emprego na web
P56 Respondín a anuncios de traballo
P57 Candidatura espontánea
P58 Presentación a bolsas de investigación
P59 Presentación a outras bolsas de traballo
P60 Presentación a oposición/concurso público

P61 A través da empresa das prácticas do máster ou de contactos 
establecidos nela

P62 A través doutros contactos persoais
P63 Autoemprego

P64 Outros (A través de prácticas doutras titulacións, a través de contactos 
na universidade, etc.)(especificar)

P65. Indique, de entre as anteriores vías de busca de emprego, cal considera 
que lle serviu para atopar un emprego: (Indique como máximo 3)
_____________________________________________________________

CONTRATACIÓN

En que grao considera importantes, segundo a súa experiencia, os 
seguintes factores para a obtención dun traballo?:

1 2 3 4 5
P66 O título de grao/licenciado/diplomado…
P67 O título do máster
P68 O expediente académico

Escala de valoración: 1 (Nada importante) ata 5 (Moi importante)
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NA 1 2 3 4 5
P69 A especialidade do máster

Escala de valoración: 1 (Nada importante) ata 5 (Moi importante)

1 2 3 4 5
P70 A reputación do centro onde realizou o máster
P71 A experiencia laboral relacionada

P72 Probas de selección  
(entrevista persoal, test de selección, probas de grupo...)

P73 A dispoñibilidade xeográfica

Escala de valoración: 1 (Nada importante) ata 5 (Moi importante)

En que grao considera importantes, segundo a súa experiencia, as 
seguintes competencias para a obtención dun traballo?

1 2 3 4 5
P74 Capacidade de traballo en equipo
P75 Capacidade para resolver problemas
P76 Capacidade de asumir responsabilidades
P77 Capacidade de comunicación oral/escrita
P78 Adaptabilidade (Polivalencia)
P79 Capacidade de planificación, coordinación e organización
P80 Iniciativa
P81 Creatividade
P82 Coñecemento de idiomas
P83 Coñecementos de informática

Escala de valoración: 1 (Nada importante) ata 5 (Moi importante)

SITUACIÓN LABORAL ACTUAL

P84. Cantos meses leva traballando no seu emprego actual?: ______meses

1 2 3 4 5

P85 En que grao considera que o seu traballo actual está 
relacionado coa formación recibida no máster?

Escala de valoración: 1 (Nada relacionado) ata 5 (Moi relacionado)

P86. Considera necesaria unha formación universitaria para realizar o 
seu traballo actual?
	  Si 
	  Non
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P87. Onde está a desenvolver a súa actividade laboral actual?
  A Coruña (Filtro: pasar a P89)
	  Pontevedra (Filtro: pasar a P89)
	  Lugo (Filtro: pasar a P89)
	  Ourense (Filtro: pasar a P89)
	  Resto de España
	  Resto da Unión Europea
	  Resto do mundo

P88. No caso de non traballar en Galicia, indique o motivo:
	  Non ter atopado traballo
	  Mellor oferta no exterior
	  Razóns persoais
	  Só veu a Galicia para realizar os estudos de máster
	  Outros (especificar):___________________________________

P89. Traballou por conta propia ou allea?
	  Conta propia 
	 	  Conta allea (Filtro: pasar a P91)

P90. Está dado de alta na Seguridade Social?
	  Si (Filtro: pasar a P94)
	  Non (Filtro: pasar a P94)

P91. Ten contrato laboral?
	  Si 
	  Non (Filtro: pasar a P93)

P92. Que tipo de relación laboral ten actualmente?
  Fixo15 
	  Temporal16 
	  Bolseiro17 
	  Contrato en prácticas 
	  Outros18 ____________________________________________

15 Contrato indefinido, Contrato indefinido de fixos-descontinuos, Contrato para o fomento da contratación 
indefinida.
16 Contrato para a formación, Contrato temporal para traballadores desempregados en situación de exclusión 
social, Contrato de obra ou servizo determinado, Contrato eventual por circunstancias da produción, Contrato 
de interinidade, Contratación en substitución por anticipación da idade de xubilación, Contrato de inserción
17 Bolsas de formación tipo FPI, FPU, Ramón y Cajal, Parga Pondal, Ángeles Alvariño, María Barbeito, Marie 
Curie, outras de diferentes fundacións, etc.
18 Contrato de relevo, Contrato de traballo a domicilio, etc.
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P93. En que tipo de organización traballa actualmente?

	   Administración pública/Empresa pública
	   Empresa privada. De 2 a 10 traballadores en toda a 

organización
	   Empresa privada. De 10 a 50 traballadores en toda a 

organización
	   Empresa privada. De máis de 50 traballadores en toda a 

organización

P94. Cal é a súa xornada de traballo no seu emprego actual?
  Xornada completa
	  Tempo parcial

P95. Indique o rango no que se atopa o seu salario mensual neto no seu 
emprego actual:
  600 € ou menos
	  Entre 601 € e 1.000 €
	  Entre 1.001 € e 1.400 €
	  Entre 1.401 € e 1.800 €
	  Entre 1.801 € e 2.200 €
	  Entre 2.201 € e 2.600 €
	  2.601 € ou máis
	  Non sabe/Non contesta

P96. Indique o número de traballos que tivo desde a finalización do 
máster: ______
(Filtro: se responde máis de 1, pasar a P99)

P97. Indique o número de contratos que tivo desde a finalización do 
máster: ______
(Filtro: pasar a P103)

TRAXECTORIA LABORAL DESDE O REMATE DO MÁSTER

P98. Indique o número de traballos que tivo desde a finalización do 
máster: ______

P99. Indique o número de contratos que tivo desde a finalización do 
máster: ______

P100. Cantos meses estivo traballando desde que finalizou o máster?: 
______ meses
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P101. Cal foi aproximadamente o seu salario medio mensual neto nese 
período?
  600 € ou menos
	  Entre 601 € e 1.000 €
	  Entre 1.001 € e 1.400 €
	  Entre 1.401 € e 1.800 €
	  Entre 1.801 € e 2.200 €
	  Entre 2.201 € e 2.600 €
	  2.601 € ou máis
	  Non sabe/Non contesta

P102. Cantos meses traballou nun emprego relacionado co máster desde 
que o finalizou?: ______ meses

VALORACIÓN GLOBAL DO MÁSTER

Valore os seguintes aspectos en relación ao(s) traballo(s) que desenvolveu 
con posterioridade ao máster

1 2 3 4 5
P103 O máster está ben considerado no ámbito laboral

P104 A formación proporcionada polo máster contribúe ou 
contribuíu á realización das súas actividades laborais

P105
O máster contribúe ao incremento das posibilidades reais 
de promoción dentro do seu ámbito laboral ou ben pode 
contribuír á súa posible reincorporación ao mercado laboral

Escala de valoración: 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)

1 2 3 4 5

P106 Diría vostede que o máster que realizou lle resultou útil 
tendo en conta a súa posterior traxectoria laboral? 

Escala de valoración: 1 (Nada útil) ata 5 (Moi útil)

P107. Volvendo atrás, volvería facer vostede o máster?
	  Si 
	  Non

P108. Considera que sería necesaria máis información dentro da propia 
universidade sobre a busca de emprego?
	  Si 
	  Non
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Anexo III. Distribución dos Másteres por ramas  
de coñecemento e universidade

As táboas que seguen conteñen a lista de másteres que se impartiron no 
curso académico 2010/2011 nas universidades do Sistema Universitario de 
Galicia, distribuídos por rama de coñecemento. Os títulos que aparecen en 
letra negra son másteres interuniversitarios e ademais aparecen sinalados 
con (*) aqueles nos que participa algunha universidade de fóra do SUG.

ARTES E HUMANIDADES
Máster universitario en… UDC USC UVIGO

Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade
Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Artes Escénicas
Ciencias Documentais no Contorno Dixital
Edición
Estudo e Edición de Textos Literarios Españois e Latinoamericanos19

Estudos Ingleses Avanzados: Interpretación Textual e Cultural das 
Sociedades Anglófonas Contemporáneas
Estudos Ingleses: Tendencias Actuais e Aplicacións
Estudos Lingüísticos
Estudos Medievais Europeos: Imaxes, Textos e Contextos
Estudos Teóricos e Comparados da Literatura e da Cultura
Filosofía: Cuestións Actuais
Historia Contemporánea
Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais
Intervención Logopédica na Infancia e na Adolescencia
Lecturas sobre a Cidade Histórica. Arte, Patrimonio Cultural e a súa 
Xestión
Libro Ilustrado e Animación Audiovisual
Lingua e Usos Profesionais
Lingüística e as súas Aplicacións
Lingüística Galega
Lóxica e Filosofía da Ciencia (*)
Servizos Culturais
Tradución e Paratradución
Tradución Multimedia

(*) Título interuniversitario con universidades participantes de fóra do SUG.

19 No Máster universitario en Estudo e Edición de Textos Literarios Españois e Latinoamericanos non se deu 
acadado mostra.
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CIENCIAS
Máster universitario en… UDC USC UVIGO

Acuicultura
Biodiversidade e Conservación do Medio Natural
Biodiversidade e Ecosistemas
Bioloxía Molecular, Celular e Xenética
Biotecnoloxía
Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
Ciencia e Tecnoloxía Ambiental
Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases (*)
Ciencia e Tecnoloxía de Materiais
Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio Climático
Ecosistemas Terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais
Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética
Física Aplicada20

Física Nuclear e de Partículas e as súas Aplicacións Tecnolóxicas e Médicas
Innovación en Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias
Matemáticas
Medio Ambiente e Recursos Naturais
Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
Neurociencia21

Oceanografía
Química Ambiental e Fundamental
Química Avanzada22

Química Teórica e Modelización Computacional23(*)
Técnicas Estatísticas24

(*) Título interuniversitario con universidades participantes de fóra do SUG

20 No Máster universitario en Física Aplicada, no curso académico 2010-2011, non existía poboación na 
Universidade da Coruña.
21 No Máster universitario en Neurociencia, no curso académico 2010-2011, non existía poboación na 
Universidade da Coruña nin na Universidade de Vigo.
22  No Máster universitario en Química Avanzada, no curso académico 2010-2011, non existía poboación na 
Universidade de Santiago de Compostela.
23  No Máster universitario en Química Teórica e Modelización Computacional, no curso académico 2010-
2011, non existía poboación na Universidade de Santiago de Compostela.
24 No Máster universitario en Técnicas Estatísticas, no curso académico 2010-2011, non existía poboación na 
Universidade de Vigo.
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CIENCIAS DA SAÚDE
Máster universitario en… UDC USC UVIGO

Asistencia e Investigación Sanitaria
Atención Sanitaria, Xestión e Coidados
Ciencias Odontolóxicas
Intervención na Discapacidade e na Dependencia
Investigación Básica e Aplicada en Ciencias Veterinarias
Investigación Biomédica
Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos
Investigación en Medicina e Sanidade Veterinaria
Nutrición
Prevención de Riscos Laborais e Saúde Medioambiental
Saúde Pública
Xerontoloxía
Xestión e Investigación da Discapacidade e a Dependencia

CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
Máster universitario en… UDC USC UVIGO

Administración Integrada de Empresas: Responsabilidade Social 
Corporativa, Calidade e Medio Ambiente
Asesoramento Xurídico Empresarial
Banca e Finanzas
Comercio Internacional
Comunicación e Industrias Creativas
Creación, Desenvolvemento e Comercialización de Contidos Audiovisuais
Creación, Dirección e Innovación na Empresa
Dereito das Administracións e Institucións Públicas
Dereito Privado
Dereito Urbanístico e do Medio Ambiente
Dereito: Especialidade en Estudos da Unión Europea
Desenvolvemento Económico e Innovación
Desenvolvemento Rexional e Integración Económica
Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos
Dirección de Arte en Publicidade
Dirección de Empresas
Dirección e Planificación do Turismo
Economía
Economía, Avaliación e Xestión do Medio Mariño e dos Recursos 
Pesqueiros
Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros
Educación, Xénero e Igualdade
Estudos de Xénero
Estudos Internacionais
Finanzas
Fiscalidade Internacional e Comunitaria
Industria e Economía Leiteira (*)
Información Técnica do Medicamento
Innovación Industrial e Optimización de Procesos

(*) Título interuniversitario con universidades participantes de fóra do SUG
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CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
Máster universitario en… UDC USC UVIGO

Innovación, Orientación e Avaliación Educativa
Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos
Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde
Investigación en Comunicación
Investigación en Contabilidade e Finanzas
Investigación en Didáctica das Ciencias Experimentais e da Matemática
Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento 
Comunitario
Investigación en Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía
Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos 
Escolares
Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social
Necesidades Específicas de Apoio Educativo
Ordenación Xurídica do Mercado
Políticas Comunitarias e Cooperación Territorial (*)
Procesos de Formación
Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensino de Idiomas25

Psicoloxía Aplicada
Psicoloxía do Traballo e as Organizacións, Psicoloxía Xurídica-Forense e 
Intervención Social
Xestión do Desenvolvemento Sostible
Xestión e Dirección Laboral26

Xestión e Políticas Públicas

(*) Título interuniversitario con universidades participantes de fóra do SUG.

25 O Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas ofértase nas tres universidades do SUG, pero non é un título interuniversitario. 
Ademais, na súa denominación en galego na Universidade de Santiago de Compostela figura como Máster 
universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación Profesional e 
Ensino de Linguas. A denominación do título en castelán é Máster universitario en Profesorado de Educación 
Secundaria Obrigatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas nas tres universidades 
do SUG.
26 No Máster universitario en Xestión e Dirección Laboral, no curso académico 2010-2011, non existía 
poboación na Universidade de Vigo.
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ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA
Máster universitario en… UDC USC UVIGO

Aplicacións de Procesado de Sinal en Comunicacións (SIGMA)
Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega
Computación
Computación de Altas Prestacións
Consultoría de Software Libre
Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control
Dirección de Proxectos
Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración
Dirección Integrada de Proxectos
Enerxía e Sustentabilidade
Enxeñaría Ambiental
Enxeñaría da Auga
Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais
Enxeñaría de Procesos Químicos e Ambientais
Enxeñaría de Sistemas Informáticos
Enxeñaría de Soldadura
Enxeñaría Marítima
Enxeñaría Matemática
Enxeñaría para o Desenvolvemento Rural
Enxeñaría Química
Enxeñaría Telemática
Enxeñaría Térmica (*)
Fotónica e Tecnoloxías do Láser
Investigación Agraria e Forestal
Investigación en Tecnoloxías da Información
Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
Prevención de Riscos Laborais
Radiocomunicación e Enxeñaría Electromagnética
Rehabilitación Arquitectónica
Renovación Urbana e Rehabilitación
Sistemas Software Intelixentes e Adaptables
Tecnoloxía Medioambiental
Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica
Tecnoloxías da Información e Comunicacións en Redes Móbiles (*)
Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil
Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio Cultural Inmoble
Teoría do Sinal e Comunicacións
Urbanismo: Plans e Proxectos. Do Territorio á Cidade
Xestión Sustentable da Terra e do Territorio

(*) Título interuniversitario con universidades participantes de fóra do SUG.
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Anexo IV. Distribución dos Másteres.  
Comparativa de estudos

Neste anexo preséntase a distribución dos másteres segundo a rama de 
coñecemento á que se asociou a súa análise e por curso académico. Algúns 
másteres están adscritos a varias ramas de coñecemento, polo que á hora 
de agrupalos para realizar as correspondentes análises empregouse como 
criterio consideralos dentro da rama de coñecemento pola que obtiveron a 
avaliación previa á verificación.

ARTES E HUMANIDADES
Máster universitario en… 2009-2010 2010-2011

Arqueoloxía e Ciencias da Antigüidade
Arte Contemporánea. Creación e Investigación
Artes Escénicas
Ciencias Documentais no Contorno Dixital
Edición
Estudo e Edición de Textos Literarios Españois e Latinoamericanos27

Estudos Ingleses Avanzados: Interpretación Textual e Cultural das 
Sociedades Anglófonas Contemporáneas
Estudos Ingleses: Tendencias Actuais e Aplicacións
Estudos Lingüísticos28

Estudos Medievais Europeos: Imaxes, Textos e Contextos
Estudos Teóricos e Comparados da Literatura e da Cultura
Filosofía: Cuestións Actuais
Historia Contemporánea*

Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais
Intervención Logopédica na Infancia e na Adolescencia
Lecturas sobre a Cidade Histórica. Arte, Patrimonio Cultural e a súa Xestión
Libro Ilustrado e Animación Audiovisual
Lingua e Usos Profesionais
Lingüística e as súas Aplicacións
Lingüística Galega*

Lóxica e Filosofía da Ciencia
Servizos Culturais
Tradución e Paratradución
Tradución Multimedia

27 Existía poboación no curso académico 2009-2010, pero non se acadou mostra.
28 Existía poboación no curso académico 2010-2011, pero non se acadou mostra.
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CIENCIAS
Máster universitario en… 2009-2010 2010-2011

Acuicultura
Biodiversidade e Conservación do Medio Natural
Biodiversidade e Ecosistemas
Bioloxía Molecular, Celular e Xenética
Biotecnoloxía
Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
Ciencia e Tecnoloxía Ambiental
Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases
Ciencia e Tecnoloxía de Materiais
Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio Climático
Ecosistemas Terrestres, Uso Sostible e Implicacións Ambientais
Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética
Física Aplicada
Física Nuclear e de Partículas e as súas Aplicacións Tecnolóxicas e Médicas
Innovación en Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias
Investigación en Ciencias da Visión
Matemáticas
Medio Ambiente e Recursos Naturais
Metodoloxía e Aplicacións en Ciencias da Vida
Neurociencia
Oceanografía
Química Ambiental e Fundamental
Química Avanzada
Química Teórica e Modelización Computacional
Técnicas Estatísticas

CIENCIAS DA SAÚDE
Máster universitario en… 2009-2010 2010-2011

Asistencia e Investigación Sanitaria
Atención Sanitaria, Xestión e Coidados
Ciencias Odontolóxicas
Intervención na Discapacidade e na Dependencia
Investigación Básica e Aplicada en Ciencias Veterinarias
Investigación Biomédica
Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos
Investigación en Medicina e Sanidade Veterinaria
Nutrición 
Prevención de Riscos Laborais e Saúde Medioambiental
Psicoxerontoloxía
Saúde Pública
Xerontoloxía
Xestión e Investigación da Discapacidade e a Dependencia
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CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
Máster universitario en… 2009-2010 2010-2011

Administración Integrada de Empresas: Responsabilidade Social 
Corporativa, Calidade e Medio Ambiente
Asesoramento Xurídico Empresarial
Banca e Finanzas
Comercio Internacional
Comunicación e Industrias Creativas
Creación, Desenvolvemento e Comercialización de Contidos Audiovisuais
Creación, Dirección e Innovación na Empresa
Dereito das Administracións e Institucións Públicas
Dereito Privado
Dereito Urbanístico e do Medio Ambiente
Dereito: Especialidade en Estudos da Unión Europea
Desenvolvemento Económico e Innovación
Desenvolvemento Rexional e Integración Económica
Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos
Dirección de Arte en Publicidade
Dirección de Empresas
Dirección e Planificación do Turismo
Economía
Economía, Avaliación e Xestión do Medio Mariño e dos Recursos Pesqueiros
Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros
Educación, Xénero e Igualdade
Estudos de Xénero
Estudos Internacionais
Finanzas
Fiscalidade Internacional e Comunitaria
Industria e Economía Leiteira
Información Técnica do Medicamento
Innovación Industrial e Optimización de Procesos
Innovación, Orientación e Avaliación Educativa
Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos
Investigación en Actividade Física, Deporte e Saúde
Investigación en Comunicación
Investigación en Contabilidade e Finanzas
Investigación en Didáctica das Ciencias Experimentais e da Matemática
Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento 
Comunitario
Investigación en Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía
Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos Escolares
Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social
Migracións Internacionais: Investigación, Políticas Migratorias e Mediación 
Intercultural
Necesidades Específicas de Apoio Educativo
Ordenación Xurídica do Mercado
Política Lingüística e Planificación da Lingua Galega
Políticas Comunitarias e Cooperación Territorial 
Procesos de Formación
Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria e Bacharelato, Formación 
Profesional e Ensino de Idiomas
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CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
Máster universitario en… 2009-2010 2010-2011

Psicoloxía Aplicada
Psicoloxía do Traballo e as Organizacións, Psicoloxía Xurídica-Forense e 
Intervención Social
Xestión do Desenvolvemento Sostible
Xestión e Dirección Laboral
Xestión e Políticas Públicas

ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA
Máster universitario en… 2009-2010 2010-2011

Aplicacións de Procesado de Sinal en Comunicacións (SIGMA)
Arquitectura da Paisaxe Juana de Vega
Computación
Computación de Altas Prestacións
Consultoría de Software Libre
Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control
Dirección de Proxectos
Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración
Dirección integrada de proxectos
Enerxía e Sustentabilidade
Enxeñaría Ambiental
Enxeñaría da Auga
Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais
Enxeñaría de Procesos Químicos e Ambientais
Enxeñaría de Sistemas Informáticos
Enxeñaría de Soldadura
Enxeñaría Marítima
Enxeñaría Matemática
Enxeñaría para o Desenvolvemento Rural
Enxeñaría Química
Enxeñaría Telemática
Enxeñaría Térmica
Fotónica e Tecnoloxías do Láser
Informática
Investigación Agraria e Forestal
Investigación en Tecnoloxías da Información
Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
Prevención de Riscos Laborais
Radiocomunicación e Enxeñaría Electromagnética
Rehabilitación Arquitectónica
Renovación Urbana e Rehabilitación
Sistemas Software Intelixentes e Adaptables
Tecnoloxía Medioambiental
Tecnoloxías Avanzadas de Procesos de Deseño e Fabricación Mecánica
Tecnoloxías da Información e Comunicacións en Redes Móbiles
Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil
Tecnoloxías para a Protección do Patrimonio Cultural Inmoble
Teoría do Sinal e Comunicacións
Urbanismo: Plans e Proxectos. Do Territorio á Cidade
Xestión Sustentable da Terra e do Territorio
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Anexo V. Referencias e bibliografía complementaria

Inclúese a continuación unha relación de referencias bibliográficas e recursos 
na rede utilizados para a realización deste informe e/ou relacionados coa súa 
temática.

Estudos da ACSUG29

ACSUG (2004). Proxecto de inserción laboral dos titulados polo Sistema 
Universitario de Galicia 1996-2001.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/1

ACSUG (2006). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2001-2003.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/2

ACSUG (2007). A demanda de titulados por parte das Pemes galegas.
http://www.acsug.es/gl/node/745

ACSUG (2008). Accedendo ao mercado laboral: un estudo por titulacións 
1996-2003.
http://www.acsug.es/gl/node/744

ACSUG (2008). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2003-2005.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/3

ACSUG (2009). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2005-2006.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/4

ACSUG (2010). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2006-2007.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/5

29 Toda a información relativa aos estudos de inserción laboral realizados pola ACSUG pódense consultar en 
http://www.acsug.es/gl/insercion.

http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-laboral/1
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-laboral/2
http://www.acsug.es/gl/node/745
http://www.acsug.es/gl/node/744
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-laboral/3
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-laboral/4
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-laboral/4
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ACSUG (2010)30. A Situación Laboral nas Enxeñarías en Informática de 
Galicia. Tomo I: Enxeñaría en Informática.
http://www.acsug.es/es/insercion/outros

ACSUG (2010)30. 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/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/6

ACSUG (2013). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2008-2009.
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/insercion-laboral/7

ACSUG (2014). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2009-2010.
http://www.acsug.es/es/node/2397

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/2580

ACSUG (2015). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2010-2011.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/2669

Estudos doutras axencias (nacionais)

ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2007). 
IX foro de ANECA: la Universidad del siglo XXI.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA

ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2008). 
X foro de ANECA: Los nuevos títulos de máster y la competitividad en las 
universidades.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA

30 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 Galica (CPETIG) e baixo a coordinación da Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e 
o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia.

http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-laboral/6
http://www.acsug.es/es/documentacion/publicacions/inserci%C3%B3n-laboral/7
http://www.acsug.es/es/node/2397
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	4.7.4. Antigüidade no posto de traballo
	4.7.5. Lugar de traballo
	4.7.6. Modalidade de contratación
	4.7.7. Tipo de organización
	4.7.8. Tipo de xornada de traballo
	4.7.9. Salario
	4.7.9.1. Salario por sexo
	4.7.9.2. Comparación coa situación laboral previa ao Máster


	4.8. Valoración do Máster
	4.8.1. Valoración do Máster no ámbito laboral
	4.8.2. Valoración global do Máster


	5. Resultados do estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no SUG 2008-2009 (EILMásteres0809)
	5.1. Situación laboral
	5.2. Lugar de traballo
	5.3. Tempo en atopar emprego
	5.4. Modalidades de contratación e número de empregos
	5.5. Salario
	5.6. Valoración final

	Anexos
	Anexo I. Ficha técnica do estudo
	Anexo II. Cuestionario
	Anexo III. Distribución dos másteres por rama de coñecemento e curso académico
	Anexo IV. Referencias e bibliografía complementaria
	Anexo V. Referencias e bibliografía complementaria

	Índices de táboas e figuras
	Índice de táboas
	Índice de figuras


	Inicio: 
	Indice: 
	Cerrar: 


