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Desde o Consello Social da Universidade de Vigo sostemos a convicción de 

que os alumnos son a pedra angular do ensino superior, porque constitúen 

o reflexo máis fiable do éxito ou fracaso dunha universidade. E defendemos

unha educación activa. Por iso, penso ao fío deste valioso estudo, que quizá 

non sexamos responsables do que os nosos alumnos aprenden, porque é un 

compromiso persoal que han de adquirir, pero si debemos ser responsables 

do contexto para que aprendan.   

Quizais sexa o momento de deternos a reflexionar sobre que queremos que 

sexan capaces de facer os nosos alumnos, e a partir de aí, presentarlles as 

conclusións como retos necesarios para a súa aprendizaxe e empezar a 

deseñar o programa de accións prácticas: os factores de motivación que 

debemos desenvolver, os niveis de esixencia persoal que haberemos de 

reclamar e os recoñecementos que imos poñer en marcha, para que sexan 

eles os que empecen a aprender. 

Convencidos como estamos de que desde a Educación debera inculcarse a 

aprendizaxe do respecto e a comprensión cara ao común, e fortalecer o 

valor do compartido, a responsabilidade social ou a igualdade canalizan 

tamén as nosas expectativas e son camiños obrigados, convencidos do 

potencial educador que se debe esixir á universidade. Non deberiamos 
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transmitir coñecementos soamente nas materias, senón tamén a través das 

relacións cos estudantes, para espertar neles a preocupación por un 

presente e un futuro máis humanos e sustentables. Compromiso, convicción 

e xenerosidade deben forxar a súa visión do mundo e constituír o xerme do 

cambio nos comportamentos. Ao saír das aulas, os alumnos deberían ser 

devoltos á sociedade con formación en contidos educativos, pero tamén en 

sensibilidades éticas firmes. Ensinados e educados. 

Por iso queremos que a universidade sexa tamén unha instancia libre de 

pensamento, de investigación e de difusión, impregnada de valores, e que 

nos ensine a vivir nunha globalización á que viaxamos máis rápido que a 

nosa capacidade de achegar solucións. E dalgunha maneira este estudo 

avanza respostas nesas direccións, dános pistas e perspectivas para articular 

modelos de interacción máis definidos. 

Hai datos relevantes e lecturas transcendentes nestas páxinas. Poñeremos na 

súa comprensión un especial interese, para que universidade e sociedade 

amplíen os beneficios mutuos. E quero facer tamén unha reflexión sobre a 

transcendencia deste estudo porque cada ano saen da Universidade de Vigo 

unha media de tres mil titulados, tres mil cidadáns formados cun 

importante investimento de recursos públicos que necesitan saber que se 

van a atopar e adecuar a súa preparación a ese escenario. 

As profesoras Gloria Caballero Fernández e Mª Jesús López Miguens 

ábrennos aquí unha porta franca a datos xeralmente considerados de risco 

para as universidades. Porque máis que medir expresan estados de ánimo 

colectivo, sempre imprevisibles. Debo valorar por iso a determinación do 

equipo de goberno da UVigo e en especial do seu Reitor, Salustiano Mato, 

por aventurarse e mesmo alentar este estudo que foi feito sen cociña nin 
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benevolencias, co que o Consello Social quere dar un paso máis, xunto co 

Observatorio de egresados que tamén puxemos en marcha, na convicción 

de que debemos estar atentos ás disfuncións, os medos, as preocupacións, os 

novos hábitos, os obxectivos, as ilusións ou os horizontes dos alumnos. 

Porque eles, non hai que esquecelo, son a universidade. 

É ademais este estudo tecnicamente robusto, un exercicio de transparencia 

e de medición de percepcións que, aínda que deben relativizarse, 

contribuirán a saber onde estamos, que se pode mellorar e cal é a 

tendencia, o escenario que albiscan os alumnos actuais, ademais de coñecer 

a súa percepción laboral, a súa opinión sobre a súa carreira, a súa 

autoconfianza, as súas ambicións, a súa actitude ante o traballo, a súa 

valoración do que lles rodea na universidade, as súas preferencias para 

buscar emprego, a súa disposición á mobilidade, etc. Estou convencido que 

para a universidade será de enorme proveito. Para a sociedade tamén, 

porque as súas sorprendentes conclusións axudarán a estimular o 

compromiso e a confianza na institución universitaria, que, por certo, sae 

indemne e fortalecida deste scanner vital feito aos estudantes. 

Ernesto Pedrosa 

Presidente do Consello Social da Universidade de Vigo 

En 2020 calcúlase que só un 15% dos postos de traballo en 

Europa serán de baixa cualificación, e hoxe en España a 

porcentaxe de adultos con só estudos obrigatorios triplica esa 

cifra. Debemos seguir confiando na universidade.  
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1.1. A PERCEPCIÓN LABORAL DOS UNIVERSITARIOS 

Os estudantes universitarios cando finalizan os seus estudos e buscan 

traballo atópanse en moitos casos dificultades para lograr a súa inserción 

laboral. Este problema é aínda máis grave se consideramos que, ademais, 

para os que atopan emprego, en ocasións, este non é adecuado á súa 

preparación. Este é o motivo polo que a empregabilidade se converteu nun 

requisito crítico para os estudantes, quen a expoñen como o obxectivo 

dunha carreira exitosa. 

En España, a taxa de emprego das persoas con educación terciaria en 2015 

foi dun 79%, dous puntos porcentuais máis que en 2014, aínda que estas 

cifras están por debaixo das taxas de emprego rexistradas na media dos 

países da OECD e da UE22 que, en ámbolos dous casos, son de 84% 

(OECD, 2016). 

Baixo este contexto, a universidade debe ser capaz de adaptarse ás novas 

demandas dos empregadores, adaptando a formación e competencias dos 

estudantes ás que nun futuro próximo lles serán demandadas. Así, un dos 

indicadores que inclúe a publicación da OECD “Education at a Glance” do 
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2016 afirma que “as institucións de educación terciaria deben non só 

satisfacer a crecente demanda ampliando o número de prazas que ofrecen, 

senón tamén adaptar os seus programas e métodos de ensino para cubrir a 

diversidade de necesidades da nova xeración de estudantes”. Isto parece 

indicar que é necesario reducir a distancia entre a formación dos graduados 

e os requirimentos do actual mercado laboral. 

A empregabilidade defínese, de acordo co Informe do Parlamento Europeo 

sobre o seguimento da aplicación do Proceso de Bolonia aprobado o 24 de 

marzo de 2015, como a capacidade de atopar un emprego inicial digno ou 

adquirir a condición de traballador autónomo e, en caso de conseguilo, 

conservalo, así como ter capacidade de movemento dentro do mercado de 

traballo. Este foi un dos obxectivos primordiais do Proceso de Bolonia nas 

últimas reunións de ministros no marco do Espazo Europeo de Educación 

Superior (Conferencia de Londres, 2007; Conferencia de Lovaina, 2009; 

Conferencia de Budapest, 2010; Conferencia de Bucarest, 2012; 

Conferencia de Ereván, 2015).  

Un dos medios para lograr mellorar a empregabilidade é a través da 

cooperación e o diálogo continuo entre os actores involucrados, isto é, os 

estudantes, a universidade e os empregadores para, deste xeito, escoitar a 

percepción de cada unha das partes implicadas.  

É por iso que, a finalidade principal deste estudo é coñecer a opinión 

dunha destas partes implicadas, os estudantes da Universidade de Vigo que 

se van a graduar. Para eles a empregabilidade que posúen é o principal 

obxectivo ao finalizar os seus estudos na universidade.  

A partir da información facilitada por estes estudantes, o estudo segue a 

seguinte estrutura: 
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O primeiro apartado, titulado Metodoloxía e características da mostra 

explica, en primeiro lugar, como se obtivo a mostra de estudantes que foi 

utilizada partindo da poboación total de estudantes de último curso de grao 

da Universidade de Vigo, cal foi a técnica empregada para a recollida de 

información e, cando e onde se desenvolveu o traballo de campo. En 

segundo lugar, xustifícanse as variables incluídas no cuestionario utilizado, 

agrupadas en catro bloques --a percepción laboral, os factores externos da 

percepción laboral, os factores internos da percepción laboral e as 

características que definen o perfil do estudante--. En terceiro lugar, 

descríbese a mostra de acordo ao xénero, á idade ou á titulación, entre 

outras.  

O segundo apartado titulado A percepción laboral e os factores externos e 

internos, describe aos estudantes do curso académico 2015/16 respecto da 

súa percepción laboral e a dos factores externos e internos a esta, así como a 

evolución dos mesmos respecto ao curso 2014/2015.  

O terceiro apartado denominado Clasificación dos estudantes segundo a súa 

percepción laboral, agrupa aos estudantes de acordo coa súa percepción 

laboral en catro grupos que son caracterizados. 

Por último, o estudo finaliza cun resumo das principais Conclusións que se 

derivan do mesmo.  

Non debemos terminar sen lembrar que este estudo realízase nun contexto 

de crise económica e financeira e que iso pode condicionar as expectativas 

dos universitarios sobre a súa perspectiva laboral.  

Para rematar, as autoras deste estudo queren agradecer a colaboración dos 

profesores e estudantes da Universidade de Vigo que cederon o seu tempo e 
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fixeron posible o enchemento dos cuestionarios. E, por suposto, agradecer 

ao Consello Social da Universidade de Vigo a súa aposta na realización deste 

estudo. 

 

1.2. OBXECTIVOS DO ESTUDO  

O primeiro obxectivo deste estudo é analizar a percepción laboral dos 

estudantes da Universidade de Vigo desde o seu propio punto de vista. Así, 

preténdese coñecer a opinión que os estudantes a piques de graduarse 

posúen da súa percepción laboral e dun conxunto de factores que a 

configuran: coñecementos, competencias, o procedemento que pensan 

seguir na procura dun emprego, así como outros como a percepción do 

centro onde estudaron e dos seus profesores, da Universidade Vigo ou da 

situación do mercado laboral.  

O segundo obxectivo é coñecer a evolución desta opinión dos estudantes 

respecto á do curso académico 2014/2015. Isto é, coñecer o incremento ou 

decremento en cada unha das afirmacións que valoran a súa percepción 

laboral e cada un dos factores que a conforman.   

 

A información que ofrecen os resultados destes dous obxectivos expostos 

considérase de gran utilidade por tres motivos. En primeiro lugar, pola súa 

achega á sociedade en xeral, na medida en que os titulados se adecúen ás 

necesidades do seu futuro mercado laboral. En segundo lugar, dun modo 

máis detallado, pola achega á propia universidade, xa que lle permite: 
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- Coñecer a opinión dos seus estudantes na medida na que consideran 

que están preparados para inserirse no mercado laboral e nun 

traballo que se axuste á formación recibida. 

- Achegar información á universidade para saber que camiño seguir 

para mellorar a empregabilidade dos seus graduados, isto é, saber 

que se está facendo e que se pode facer mellor. Máis aínda, a análise 

da evolución permitirá coñecer a dirección actual dos resultados do 

estudo e poder tomar medidas.  

E, en terceiro lugar, pode ser de axuda para os potenciais estudantes. Os 

resultados deste estudo pódenlles orientar na elección da titulación a 

estudar.  
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2.1. FICHA TÉCNICA DO ESTUDO 

2.1.1. A poboación 

A poboación obxecto de estudo está formada polos estudantes que no curso 

académico 2015-2016 estaban matriculados no último ano de grao en 

calquera das titulacións que se imparten nos tres campus da Universidade 

de Vigo. No momento da realización do estudo a cifra total é de 6.719 

estudantes. A táboa 1 amosa, por campus, o número de estudantes 

matriculados no último curso de cada titulación indicando o centro no que 

se imparte. 

Táboa 1. Estudantes matriculados no último curso de grao na Universidade 
de Vigo (curso académico 2015-2016) 

Titulación Centro Nº 
estudantes 

Campus Vigo 

Administración e Dirección de Empresas Escola de Negocios 
Afundación 

50 

Administración e Dirección de Empresas 
Facultade de CC. 

Económicas e 
Empresariais 

478 
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Bioloxía Facultade de Bioloxía 101 

Ciencias do Mar Facultade de Ciencias do 
Mar 

144 

Comercio E. U. de Estudos 
Empresariais 

152 

Dereito Facultade de Ciencias 
Xurídicas e do Traballo 173 

Economía 
Facultade de CC. 

Económicas e 
Empresariais 

110 

Educación Infantil E. U. de Maxisterio María 
Sedes Sapientiae 69 

Educación Primaria 
E. U. de Maxisterio María 

Sedes Sapientiae 93 

Enfermería E. U. de Enfermería 
(Meixoeiro) 

82 

Enfermería E. U. de Enfermería 
(Povisa) 78 

Estudos de Galego e Español Facultade de Filoloxía e 
Tradución 62 

Enxeñaría da Enerxía Escola de Enxeñaría de 
Minas e Enerxía 87 

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 

Escola de Enxeñaría de 
Minas e Enerxía 

54 

Enxeñaría de Tecnoloxías de 
Telecomunicación 

Escola de Enxeñaría de 
Telecomunicación 243 

Enxeñaría Eléctrica Escola de Enxeñaría 
Industrial 

80 

Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática 

Escola de Enxeñaría 
Industrial 171 

Enxeñaría en Organización Industrial Escola de Enxeñaría 
Industrial 

142 

Enxeñaría en Química Industrial Escola de Enxeñaría 
Industrial 

64 

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais Escola de Enxeñaría 
Industrial 159 

Enxeñaría Mecánica Escola de Enxeñaría 
Industrial 326 

Linguas Estranxeiras Facultade de Filoloxía e 
Tradución 80 

Química Facultade de Química 43 
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Relacións Laborais e Recursos Humanos 
Facultade de Ciencias 

Xurídicas e do Traballo 233 

Tradución e Interpretación Facultade de Filoloxía e 
Tradución 

205 

Campus Pontevedra 

Belas Artes Facultade de Belas Artes 144 

Ciencias da Actividade Física e do Deporte 
Facultade de Ciencias da 
Educación e do Deporte 277 

Comunicación Audiovisual Facultade de CC. Sociais e 
da Comunicación 90 

Dirección e Xestión Pública Facultade de CC. Sociais e 
da Comunicación 79 

Educación Infantil Facultade de Ciencias da 
Educación e do Deporte 165 

Educación Primaria 
Facultade de Ciencias da 
Educación e do Deporte 113 

Enfermería E. U. de Enfermería 78 

Fisioterapia Facultade de Fisioterapia 70 

Enxeñaría Forestal Escola de Enxeñaría 
Forestal 129 

Enxeñaría Mecánica 
Centro Universitario da 
Defensa na Escola Naval 

Militar de Marín 
59 

Publicidade e Relacións Públicas Facultade de CC. Sociais e 
da Comunicación 146 

Campus Ourense 

Administración e Dirección de Empresas Facultade de Ciencias 
Empresariais e Turismo 

310 

Ciencias Ambientais Facultade de Ciencias 102 

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Facultade de Ciencias 45 

Consultoría e Xestión da Información Facultade de Ciencias 
Empresariais e Turismo 7 

Dereito Facultade de Dereito 108 

Educación Infantil 
Facultade de Ciencias da 

Educación 251 
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Educación Primaria 
Facultade de Ciencias da 

Educación 221 

Educación Social Facultade de Ciencias da 
Educación 

146 

Enfermería E. U. de Enfermería 77 

Xeografía e Historia Facultade de Historia 51 

Enxeñaría Agraria Facultade de Ciencias 39 

Enxeñaría Informática E. S. de Enxeñaría 
Informática 213 

Traballo Social 
Facultade de Ciencias da 

Educación 154 

Turismo Facultade de Ciencias 
Empresariais e Turismo 

166 

Total 6.719 

Fonte: Elaboración propia a partir da Universidade de Vigo (SID-Sistema de Apoio á Dirección) 

2.1.2. O procedemento de mostraxe 

A selección da mostra realizouse mediante un procedemento aleatorio 

estratificado. A variable de estratificación utilizada foi a porcentaxe de 

estudantes de último curso matriculados en cada unha das cinco ramas de 

ensino que propón o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte -Artes e 

Humanidades, Ciencias, Ciencias Sociais e Xurídicas, Enxeñaría e 

Arquitectura e, Ciencias da Saúde-. A táboa 2 amosa as porcentaxes de 

participación da mostra e da poboación para cada rama de ensino que, 

como se pode comprobar, son similares.  
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Táboa 2. Estudantes matriculados no último curso de grao na Universidade 
de Vigo por rama de ensino (poboación e mostra) 

Ramas de ensino 
Poboación Mostra 

Total 1 Total (%) Total Total (%) 

Artes e Humanidades 542 8,07 114 10,54 

Ciencias 435 6,47 98 9,06 

Ciencias Sociais e Xurídicas 3.591 53,45 533 49,26 

Enxeñaría e Arquitectura 1.766 26,28 240 22,18 

Ciencias da Saúde 385 5,73 97 8,96 

Total 6.719 100 1.082 100 

1 Datos de Universidade de Vigo (SID-Sistema de Apoio á Dirección) 

2.1.3. A mostra 

A mostra, unha vez depurados os datos recollidos, ascende a 1.082 

estudantes. Nas táboas 3, 4 e 5 preséntanse as porcentaxes de estudantes dos 

campus de Vigo, Pontevedra e Ourense respectivamente, que compoñen a 

mostra, identificando a titulación que cursan e o centro universitario no que 

esta se imparte. 

Táboa 3. Estudantes do campus de Vigo sobre o total da mostra 

Titulación Centro % mostra 

Administración e Dirección de Empresas 
Facultade de CC. 

Económicas e 
Empresariais 

4,99 

Bioloxía Facultade de Bioloxía 4,34 

Ciencias do Mar 
Facultade de Ciencias 

do Mar 
1,29 
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Comercio 
E. U. de Estudos 

Empresariais 
2,59 

Dereito 
Facultade de Ciencias 

Xurídicas e do Traballo 
4,07 

Economía 
Facultade de CC. 

Económicas e 
Empresariais 

2,77 

Educación Infantil E. U. de Maxisterio 1,66 

Educación Primaria E. U. de Maxisterio 3,14 

Enfermería 
E. U. de Enfermería 
(Meixoeiro e Povisa) 

3,97 

Enxeñaría da Enerxía 
Escola de Enxeñaría de 

Minas e Enerxía 
1,85 

Enxeñaría de Tecnoloxías de 
Telecomunicación 

Escola de Enxeñaría de 
Telecomunicación 

6,93 

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e 
Enerxéticos 

Escola de Enxeñaría de 
Minas e Enerxía 

1,20 

Enxeñaría Eléctrica 
Escola de Enxeñaría 

Industrial 
1,11 

Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática 

Escola de Enxeñaría 
Industrial 

0,55 

Enxeñaría en Organización Industrial 
Escola de Enxeñaría 

Industrial 
2,13 

Enxeñaría Química Industrial 
Escola de Enxeñaría 

Industrial 
1,57 

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 
Escola de Enxeñaría 

Industrial 
0,74 

Enxeñaría Mecánica 
Escola de Enxeñaría 

Industrial 
0,74 

Estudos de Galego e Español 
Facultade de Filoloxía 

e Tradución 
0,37 

Linguas Extranxeiras 
Facultade de Filoloxía 

e Tradución 
1,48 

Química Facultade de Química 1,94 

Relacións Laborais e Recursos Humanos 
Facultade de Ciencias 

Xurídicas e do Traballo 
2,68 

Tradución e Interpretación 
Facultade de Filoloxía 

e Tradución 
4,53 
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Táboa 4. Estudantes do campus de Pontevedra sobre o total da mostra 

Titulación Centro % mostra 

Belas Artes 
Facultade de Belas 

Artes 
3,23 

Ciencias da Actividade Física e do Deporte 
Facultade de Ciencias 

da Educación e do 
Deporte 

4,25 

Comunicación Audiovisual 
Facultade de CC. 

Sociais e da 
Comunicación 

1,57 

Dirección e Xestión Pública 
Facultade de CC. 

Sociais e da 
Comunicación 

1,20 

Educación Infantil 
Facultade de Ciencias 

da Educación e do 
Deporte 

0,18 

Educación Primaria 
Facultade de Ciencias 

da Educación e do 
Deporte 

1,85 

Enxeñaría Forestal 
Escola de Enxeñaría 

Forestal 
0,46 

Fisioterapia 
Facultade de 
Fisioterapia 

4,16 

Publicidade e Relacións Públicas 
Facultade de CC. 

Sociais e da 
Comunicación 

6,93 

Táboa 5. Estudantes do campus de Ourense sobre o total da mostra 

Titulación Centro % mostra 

Administración e Dirección de Empresas 
Facultade de Ciencias 

Empresariais e 
Turismo 

1,94 

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos Facultade de Ciencias 0,46 

Ciencias Ambientais Facultade de Ciencias 0,92 

Dereito Facultade de Dereito 1,29 
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Comercio 
E. U. de Estudos 

Empresariais 
2,59 

Dereito 
Facultade de Ciencias 

Xurídicas e do Traballo 
4,07 
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Empresariais 
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Industrial 
0,74 

Enxeñaría Mecánica 
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Táboa 4. Estudantes do campus de Pontevedra sobre o total da mostra 
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Educación Infantil 
Facultade de Ciencias 

da Educación 
2,13 

Educación Primaria 
Facultade de Ciencias 

da Educación 
3,60 

Enfermería E. U. de Enfermería 0,83 

Xeografía e Historia Facultade de Historia 0,92 

Enxeñaría Agraria Facultade de Ciencias 0,46 

Enxeñaría Informática 
E. S. de Enxeñaría 

Informática 
4,25 

Traballo Social Facultade de Ciencias 
da Educación 2,40 

 

2.1.4. O erro muestral 

O erro muestral cometido é do 2,73% (baixo as condicións de p=q=0,5 e un 

nivel de confianza do 95%), considerando o tamaño da mostra do estudo 

(1.082 estudantes).  

 

2.1.5. A recollida de información  

A recollida de información realizouse a través de enquisas persoais, 

utilizando para iso un cuestionario estruturado. Utilizouse esta técnica para 

a recolección dos datos xa que, a pesar de ser máis lenta e laboriosa que 

outras alternativas, é apropiada para cuestionarios longos, obtén maior taxa 

de respostas e permite a resolución de dúbidas no enchemento.  
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2.1.6. O traballo de campo 

O traballo de campo desenvolveuse durante o curso académico 2015/2016 

e, en particular, entre os meses de xaneiro e maio de 2016. 

2.1.7. Análise estatístico 

Os datos recollidos foron sometidos nun primeiro momento a un proceso 

de depuración, consistente no tratamento dos valores ausentes, a análise dos 

valores atípicos e a realización de probas de normalidade. Posteriormente, 

realizáronse as seguintes análises:  

(1) descrición do perfil dos estudantes que compoñen a mostra; 

(2) descrición da percepción laboral dos estudantes e dos factores 

externos e internos desta; 

(3) descrición da evolución dos resultados do punto (2) respecto dos 

recollidos durante o curso académico 2014/2015; 

(4) identificación de catro grupos de estudantes en función do seu 

grao de percepción laboral e;  

(5) descrición destes grupos en función do seu grao de percepción 

laboral, dos factores externos e internos desta e, dun conxunto de variables 

de clasificación.  

Como ferramenta estatística para a análise utilizouse SPSS 23 para Windows. 

A modo de resumo, a táboa 6 recolle a ficha técnica do estudo. 
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Táboa 6. Ficha técnica 

Poboación 
6.719 estudantes de último curso de grao de todas as 
titulacións da Universidade de Vigo 

Procedemento de mostraxe Estratificado segundo a rama de ensino 

Tamaño da mostra 1.082 estudantes 

Erro muestral 2,73% (para p y q = 0,50) 

Técnica de recollida de 
información 

Enquisa persoal 

Data de traballo de campo Curso académico 2015/2016 (xaneiro a maio de 2016) 

Análise estatístico 

- Descrición do perfil da mostra 
- Descrición da percepción laboral e os seus factores. 

Descrición da evolución respecto ao curso académico 
2014/2015 
- Identificación e descrición de grupos de estudantes 

Ferramenta de análise SPSS 23 para Windows 

2.2. O CUESTIONARIO 

O cuestionario utilizado (anexos I e II) estrutúrase en dous partes. A 

primeira, analiza a percepción laboral dos estudantes e os factores externos 

e internos desta. A segunda, contén preguntas relativas ás características que 

definen o perfil do enquisado.  

2.2.1. A percepción laboral e os seus factores 

Para a elaboración desta parte do cuestionario efectuouse unha revisión da 

literatura específica máis relevante sobre as variables utilizadas ata o 
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momento para medir a percepción do empregable que se considera un 

estudante. Tamén se solicitou axuda a un grupo de expertos. Estas variables 

agrupáronse en tres bloques.  

O primeiro bloque denomínase a PERCEPCIÓN LABORAL e refírese á 

percepción que, dun modo xeral, ten un estudante respecto das súas 

posibilidades de atopar un traballo, conservalo e poder cambiar a outro se 

non estivese satisfeito co mesmo.  

O segundo bloque contén os FACTORES EXTERNOS DA PERCEPCIÓN 

LABORAL e considera os aspectos sobre a percepción laboral que son de 

carácter externo ao estudante e que, por tanto, non dependen da súa 

vontade. Son os seguintes: 

O mercado laboral. Refírese á valoración dos estudantes sobre a demanda 

laboral do grao que cursan, sobre o grao de dificultade para atopar 

emprego no seu ámbito de estudos e sobre as posibilidades de emprego na 

súa zona xeográfica.   

A universidade. Fai referencia á percepción do estudante sobre a reputación 

da Universidade de Vigo, como esta reputación pode axudarlles a atopar un 

emprego, así como a satisfacción e o grao de lealdade do estudante cara a 

devandita universidade.  

O profesorado. Refírese ao recoñecemento dos profesores por parte do 

estudante en canto á súa eficacia ao impartir os coñecementos e á axuda 

que lle prestaron ao longo da súa carreira universitaria.  

O centro universitario. Refírese á avaliación dos estudantes respecto ao 

desenvolvemento de distintas actuacións levadas a cabo polo centro en 
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canto á realización de actividades con posibles empregadores. Tamén se 

considera a xestión de bolsas e prácticas con empresas ou institucións. 

A contorna persoal. Fai referencia, por unha banda, aos contactos persoais e 

nas redes sociais do estudante, na medida en que lle poidan axudar a atopar 

un emprego adecuado. E, por outra, á cultura cara ao traballo transmitida 

pola súa contorna ao estudante, así como a dispoñibilidade persoal que 

posúe para desempeñar un traballo.   

O terceiro bloque está formado polos FACTORES INTERNOS DA 

PERCEPCIÓN LABORAL e inclúe un conxunto de características que 

dependerán de cada estudante, da súa propia intelixencia, disciplina ou 

responsabilidade e que mellorarán a súa percepción laboral. Analízanse os 

seguintes: 

A autoconfianza. Refírese ao nivel de confianza do estudante sobre as súas 

calidades, a súa preparación profesional e as súas posibilidades para atopar 

un traballo adecuado.  

A ambición. Refírese ao ambicioso que se considera o estudante en relación 

a un futuro traballo, así como á súa pretensión de progreso no que respecta 

á súa carreira profesional. 

As competencias. Valóranse as calidades que o estudante percibe que posúe 

como a responsabilidade, a empatía, a actitude na toma de decisións e o 

control das emocións, entre outras. Tamén se analizan outras competencias 

adquiridas ou melloradas no grao, como poden ser interactuar cos demais, 

saber expresarse, facerse entender, ser creativo, adaptarse a novas 

situacións, traballar baixo presión ou ser un líder, entre outras.  
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A formación. Fai referencia á percepción do estudante respecto dos 

coñecementos que adquiriu na súa carreira e ao seu rendemento 

académico. Tamén se analiza a actitude que ten cara á formación ao longo 

da vida.  

A procura de emprego. Valórase o coñecemento que o estudante considera 

que ten sobre o proceso de procura de emprego, sobre os medios a utilizar 

nese proceso, así como sobre o emprego futuro desexado.  

A experiencia laboral (en caso de ter). Refírese á percepción sobre a 

experiencia laboral coa que conta o estudante, estea ou non relacionada coa 

titulación. Tamén se considera a medida en que esta mellorou o seu 

currículo.  

As variables destes tres bloques temáticos medíronse a través de escalas que 

se descompoñen, cada unha delas, nun conxunto de indicadores ou 

afirmacións. Como o presente estudo supón unha continuación do estudo 

titulado “A percepción laboral dos estudantes da Universidade de Vigo, 

curso académico 2014-2015”, foron utilizadas as escalas desenvolvidas neste 

último. Para estas escalas analizáronse as propiedades psicométricas de 

dimensionalidade, fiabilidade e validez discriminante, converxente e de 

contido.  

Nas táboas da 7 a 17 móstranse os indicadores que forman cada escala. 

Como se observa, algunhas son medidas a través dunha única dimensión (a 

percepción laboral, o mercado laboral, a universidade, o profesorado, a 

autoconfianza e a ambición) e outras, mediante varias dimensións (o centro 

universitario, a contorna persoal, as competencias, a formación e a procura 

de emprego). Estas últimas descompóñense do seguinte modo:  
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 o centro universitario explícase a partir de dúas dimensións, o 

compromiso co matching empresarial e, a xestión de bolsas e 

prácticas en empresas ou institucións; 

 a contorna persoal inclúe tres dimensións: os contactos sociais que o 

estudante ten para conseguir un traballo adecuado, a actitude cara 

ao traballo que lles transmitiu a súa contorna máis próxima e as súas 

circunstancias persoais; 

 as competencias confórmanse en base a cinco dimensións: as 

calidades persoais, as habilidades sociais, o traballo autónomo e en 

equipo, a adaptación e, a eficacia; 

 a formación mídese de acordo a dúas dimensións: o desempeño nos 

estudos e a formación continua e; 

 a procura de emprego inclúe dúas dimensións: o coñecemento na 

procura de emprego e, o currículo e a entrevista de traballo. 

 

Bloque 1. Percepción laboral 

 
Táboa 7. Escala de medida da percepción laboral   

Estou seguro de que vou atopar traballo facilmente se empezo a buscar 

No caso de quedarme sen traballo, penso que podería atopar de inmediato un traballo de 
igual valor 
Se non estivese contento co meu traballo, penso que podería atopar de inmediato un 
traballo de igual valor 
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Bloque 2. Factores externos da percepción laboral 

Táboa 8. Escala de medida do mercado laboral 

Estudantes da miña carreira son moi demandados no mercado laboral 

Terminar o grao que estou a estudar, supón unha vantaxe á hora de atopar traballo 

Podo atopar facilmente oportunidades de traballo no meu ámbito de estudos 

Na miña zona xeográfica hai demanda de graduad@s da carreira que estou a estudar 

Táboa 9. Escala de medida da universidade 
Penso que os empregadores diríxense especialmente a esta universidade para contratar a 
graduad@s da miña carreira 

Considero que o status desta universidade axudarame á hora de buscar emprego 

Esta universidade ten unha boa reputación na miña carreira 

Falo aos meus amigos desta universidade como unha gran universidade para estudar 

Eu síntome orgullos@ de dicir a outras persoas que estou a estudar nesta universidade 

O funcionamento desta universidade (relación cos profesores, asistencia a clase, actividades 
complementarias…) penso que me axudou nos meus resultados 
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En xeral, teño unha boa valoración dos profesores da miña carreira 



 
Metodoloxía e características da mostra 

 24 

 o centro universitario explícase a partir de dúas dimensións, o 
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Bloque 1. Percepción laboral 
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Bloque 2. Factores externos da percepción laboral 
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Táboa 11. Escala de medida do centro universitario 

Compromiso co matching empresarial 

Celébranse foros de emprego exclusivos para o centro 

Realízanse presentacións dos posibles empregadores no propio centro a través de 
conferencias, coloquios,… 
Realízanse probas de selección por parte das empresas/institucións nas instalacións do 
centro 

Xestión de bolsas e prácticas en empresas ou institucións 

Existen bolsas para realizar prácticas en empresas/institucións no estranxeiro 

Existen bolsas de traballo coordinadas polo centro con empresas/institucións 

Existen prácticas coordinadas polo centro con empresas/institucións 

 
Táboa 12. Escala de medida da contorna persoal 

Contactos sociais 

Teño contactos persoais que me poden axudar a atopar traballo 

Os meus contactos das redes sociais pódenme axudar a atopar traballo 

Actitude cara ao traballo 

A miña contorna familiar transmitiume unha actitude positiva cara ao traballo 

Os grupos aos que pertenzo (universidade, asociacións deportivas, redes sociais,…) teñen 
unha percepción positiva cara ao traballo 

Circunstancias persoais 

As miñas circunstancias persoais permítenme calquera quenda (mañá/tarde) nun posible 
traballo 
As miñas circunstancias persoais permítenme trasladarme a vivir a outra cidade por un 
posible traballo 
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Bloque 3. Factores internos da percepción laboral 

Táboa 13. Escala de medida da autoconfianza 
Calquera co meu nivel de habilidades e coñecementos sería demandado no mercado 
laboral 
Á marxe da miña formación e experiencia laboral, teño características que poden atraer a 
distintas empresas/institucións 
Creo que podería ter calquera traballo a condición de que as miñas habilidades e 
experiencia sexan as requiridas para ese posto 

Conseguir un traballo hoxe en día é difícil, pero creo que o lograrei 

Teño confianza en que terei éxito durante as entrevistas de traballo e os procesos de 
selección 

Creo que me desenvolvería ben no meu primeiro día de traballo 

Quen me coñece cren que teño boas perspectivas laborais 

Táboa 14. Escala de medida da ambición 

Quero conseguir un traballo que realmente me guste, e non un calquera 

Teño claro cales son as miñas metas na vida 

Considérome ambicioso 

Creo que é urxente progresar na miña carreira profesional 

Quero traballar en algo que teña un efecto importante na sociedade 

Táboa 15. Escala de medida das competencias 

Calidades persoais 

Sei como me sinto en cada momento 

Presto atención aos detalles 

Penso dun modo analítico 

Entendo as necesidades dos demais 
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Son bo na resolución de problemas 

Resúltame fácil adquirir novos coñecementos 

Reflexiono antes de tomar decisións 

Teño boa predisposición a aceptar responsabilidades 

Tento corrixir as miñas debilidades dunha forma sistemática 

Habilidades sociais 

Teño capacidade para achegar novas ideas 

Teño capacidade para negociar e chegar a acordos mantendo as formas 

Teño capacidade para mobilizar as capacidades doutros 

Teño capacidade para facer valer a miña autoridade 

Teño capacidade para cuestionar ideas propias ou alleas 

Teño capacidade para demostrar as miñas calidades aos demais 

Teño capacidade para convencer aos empregadores potenciais do que eu vallo 

Traballo autónomo e en equipo 

Teño capacidade para traballar ben en equipo 

Teño capacidade para traballar ben de forma independente 

Teño capacidade para redactar informes ou documentos 

Teño capacidade para escribir de forma metódica e clara 

Teño capacidade para expresar verbalmente as miñas ideas a outros 

Teño capacidade para interactuar con persoas de diferentes orixes culturais, relixións e 
etnias 

Teño capacidade para realizar presentacións orais 
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Adaptación 

Teño capacidade para traballar baixo presión 

Teño capacidade para enfrontarme a situacións non esperadas 

Teño capacidade para adaptarme facilmente a novas situacións 

Teño capacidade para conseguir información para resolver problemas 

Eficacia 

Teño capacidade para usar o tempo de forma efectiva 

Teño capacidade para planificar as miñas tarefas 

Teño capacidade para coordinar actividades 

Son unha persoa responsable 

Táboa 16. Escala de medida da formación 

Desempeño nos estudos 

Consigo altas cualificacións 

Estou satisfeito co meu rendemento académico ata agora 

Domino a miña área de estudos 

Considero o meu traballo académico unha prioridade 

Formación continua 

Gustaríame seguir formándome ao longo da miña vida 

Responsabilízome de manter e mellorar os meus coñecementos fóra do centro universitario 

Teño coñecementos doutras áreas de estudo diferentes aos da miña carreira 
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Táboa 17. Escala de medida da procura de emprego 

Coñecemento na procura de emprego 

Sei o que quero facer cando termine a carreira 

Sei o que se require para conseguir o traballo que quero ter 

Sei onde atopar información acerca dos traballos que me interesan 

Sei que tipo de traballos adáptanse á miña personalidade 

Ademais de diñeiro, sei o que quero da miña vida laboral 

Creo que coñezo ben os medios que existen para buscar emprego 

Currículo e entrevista de traballo 

Sei elaborar un currículo vitae 

Creo que debo adaptar o meu currículo de acordo coas características de cada oferta de 
traballo 

Penso ir en persoa ás empresas/institucións nas que me gustaría traballar 

Preguntarei as miñas dúbidas durante unha entrevista de traballo 

Nun proceso de selección resaltarei as miñas calidades 

 
 

 

2.2.2. O perfil 

A segunda parte do cuestionario contén un conxunto de variables de 

clasificación do estudante universitario como son a titulación do grao que 

cursa, os anos que pasaron desde que iniciou o grao ou o xénero, entre 

outros. 
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2.3. AS CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDANTES  

Neste apartado descríbese o perfil da mostra de estudantes enquisados de 

acordo ao xénero, á idade, á rama de ensino, á titulación, aos anos que 

levan no grao, á situación laboral actual e á experiencia profesional. 

2.3.1. O xénero 

Segundo o xénero dos estudantes, a mostra componse dun 40,85% de 

homes e dun 59,15% de mulleres (gráfico 1).  

Gráfico 1. Estudantes segundo o xénero (en %) 

Compróbase, mediante a proba Chi-cadrado, que o xénero é 

estatisticamente significativo segundo a rama de ensino. Os resultados 

amosan que en todas as ramas a porcentaxe de mulleres é moi superior ao 

de homes (gráfico 2), con excepción da rama de Enxeñaría e Arquitectura, 

que conta cun 64,17% de homes.  
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A rama de Artes e Humanidades é a que presenta a maior porcentaxe de 

mulleres (76,32%), seguida de Ciencias da Saúde (72,16%) e, de Ciencias e 

Ciencias Sociais e Xurídicas (67,35% e 62,10%, respectivamente).  

Gráfico 2. Estudantes segundo o xénero e a rama de ensino (en %) 

Tamén se producen diferenzas estatisticamente significativas en canto ao 

xénero segundo as titulacións que estudan. Nas ramas nas que predominan 

as mulleres, a porcentaxe de participación destas é superior ao 70% nos 

graos en Estudos de Galego e Español (100%), Educación Infantil 

(90,70%), Traballo Social (88,46%), Linguas Estranxeiras (87,50%), 

Tradución e Interpretación (85,71%), Enfermería (83,64%), Educación 

Primaria (81,72%), Ciencias Ambientais (80%), Ciencias do Mar (78,57%), 

Relacións Laborais e Recursos Humanos (72,41%), Bioloxía (72,34%) e 

Belas Artes (71,43%). Tamén predominan as mulleres nos graos en 

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais (87,50%) e Enxeñaría Química 

Industrial (70,59%) que forman parte da rama de Enxeñaría e Arquitectura 

na que predominan os homes (gráfico 3).  
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Pola contra, a porcentaxe de homes é superior ao 70% nas titulacións de 

Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (83,33%), Ciencias da 

Actividade Física e do Deporte (80,43%), Enxeñaría Forestal e Xeografía e 

Historia (ambas co 80%), Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 

(76,92%), Enxeñaría Informática (76,09%), Enxeñaría Mecánica (75%) e 

Enxeñaría de Tecnoloxía de Telecomunicación (72%) (gráfico 3).   

2.3.2. A idade 

Segundo a idade, o 82,44% dos estudantes ten 25 anos ou menos, o 14,33% 

entre 26 e 30 anos e tan só o 3,23% supera os 30 anos (gráfico 4). 

Gráfico 4. Estudantes segundo a idade (en %) 

A idade resultou ser estatisticamente significativa segundo a rama de ensino, 

sendo a rama de Ciencias a que ten a porcentaxe máis elevada de estudantes 

con 25 anos ou menos (87,80%), seguida de preto, e con porcentaxes 
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similares, da de Ciencias Sociais e Xurídicas e da de Artes e Humanidades 

(84,43% e 84,20%, respectivamente), da de Enxeñaría e Arquitectura 

(77,50%) e, por último, da de Ciencias da Saúde (76,30%). É nesta última, 

na que hai máis estudantes que superan os 30 anos (7,20%) (gráfico 5). 

Gráfico 5. Estudantes segundo a idade e a rama de ensino (en %) 

Tamén a idade dos enquisados resultou ser estatisticamente significativa 

respecto da titulación que cursan. Os graos que posúen o maior número de 

estudantes de máis de 30 anos son Belas Artes (11,40%), Enfermería 

(10,90%) e, Xeografía e Historia (10%). Pola súa banda, teñen menos de 26 

anos o 100% dos estudantes enquisados das titulacións de Enxeñaría en 

Tecnoloxías Industriais, Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos, 

Economía, Ciencias do Mar e, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos. 
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similares, da de Ciencias Sociais e Xurídicas e da de Artes e Humanidades 

(84,43% e 84,20%, respectivamente), da de Enxeñaría e Arquitectura 

(77,50%) e, por último, da de Ciencias da Saúde (76,30%). É nesta última, 

na que hai máis estudantes que superan os 30 anos (7,20%) (gráfico 5). 

Gráfico 5. Estudantes segundo a idade e a rama de ensino (en %) 

Tamén a idade dos enquisados resultou ser estatisticamente significativa 

respecto da titulación que cursan. Os graos que posúen o maior número de 

estudantes de máis de 30 anos son Belas Artes (11,40%), Enfermería 

(10,90%) e, Xeografía e Historia (10%). Pola súa banda, teñen menos de 26 

anos o 100% dos estudantes enquisados das titulacións de Enxeñaría en 

Tecnoloxías Industriais, Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos, 

Economía, Ciencias do Mar e, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos. 
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2.3.3. A rama de ensino 

Como xa se comentou, a rama de ensino foi utilizada como variable de 

estratificación no procedemento de mostraxe polo que, as porcentaxes de 

distribución dos enquisados de acordo coa rama de ensino son moi 

próximos aos da poboación. En consecuencia, a rama de Ciencias Sociais e 

Xurídicas é a máis representada, cun 49,26% sobre o total; a continuación, a 

de Enxeñaría e Arquitectura cun 22,18%; en terceiro lugar, a de Artes e 

Humanidades cun 10,54%; en cuarto lugar, a de Ciencias cun 9,06% e; por 

último, a de Ciencias da Saúde cun 8,96% (gráfico 7).   

Gráfico 7. Estudantes segundo a rama de ensino (en %) 

Esta análise segundo o campus universitario resulta ser estatisticamente 

significativa. No campus de Vigo recóllense a maioría das respostas dos 

estudantes da rama de ensino de Ciencias (83,67%), de Enxeñaría e 

Arquitectura (75,84%) e de Artes e Humanidades (60,53%), e case a 

metade das ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas (44,46%) e de Ciencias da 
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Saúde (44,33%). Por outra banda, no campus de Pontevedra recóllese o 

46,39% das respostas dos estudantes de Ciencias da Saúde (gráfico 8).  

Gráfico 8. Estudantes segundo a rama de ensino e o campus (en %)  

 

 

2.3.4. A titulación 

O gráfico 9 amosa a distribución dos estudantes enquisados de acordo coa 

titulación que cursan. As titulacións máis representadas, con porcentaxes 

por encima do 5%, son as de Educación Primaria (8,64%), Publicidade e 

Relacións Públicas, Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación e, 

Administración e Dirección de Empresas (as tres cun 6,93%), Dereito 

(5,36%) e Enfermería (5,08%).  
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Gráfico 9. Estudantes segundo a titulación (en %) 
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A relación entre a titulación e o campus universitario resultou ser 

estatisticamente significativa. A táboa 18 amosa o detalle do/s campus 

universitario/s no/s que se recolleu información dos estudantes de cada 

titulación. Como se pode observar, obtívose información nos tres campus 

para as titulacións de Educación Infantil, de Educación Primaria e de 

Enfermería. Nos campus de Vigo e Ourense, recolleuse información de 

Administración e Dirección de Empresas e de Dereito. As respostas para o 

resto de titulacións obtivéronse nun único campus. 

Táboa 18. Titulacións que participan no estudio segundo o campus  

Titulación 
Campus 

Vigo Ourense Pontevedra 

Administración e Dirección de Empresas   
 

Belas Artes   
 

Bioloxía  
  

Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos  
 

 

Ciencias Ambientais 
 

 
 

Ciencias da Actividade Física e do Deporte   
 

Ciencias do Mar  
  

Comercio  
  

Comunicación Audiovisual 
  

 

Dereito   
 

Dirección e Xestión Pública 
  

 

Economía  
  

Educación Infantil    

Educación Primaria    
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Enfermería    

Enxeñaría Agraria  

Enxeñaría da Enerxía  

Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación  

Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos  

Enxeñaría Eléctrica  

Enxeñaría en Electrónica Industrial e 
Automática 

 

Enxeñaría en Organización Industrial  

Enxeñaría en  Química Industrial  

Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais  

Enxeñaría Forestal  

Enxeñaría Informática  

Enxeñaría Mecánica  

Estudios de Galego e Español  

Fisioterapia  

Xeografía e Historia  

Linguas Estranxeiras  

Publicidade e Relacións Públicas  

Química  

Relacións Laborais e Recursos Humanos  

Traballo Social  

Tradución e Interpretación  
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2.3.5. Os anos no grao  

No gráfico 10 amósase a distribución dos estudantes segundo o número de 

anos que levan no grao que estudan. No momento de realizar a enquisa, 

para unha gran maioría (73,84%), este era o seu cuarto ano na carreira, 

mentres que para o 21,35% dos estudantes pasaran máis de 4 anos desde 

que iniciaran os seus estudos e, para o 4,81% menos de 4 anos. 

Gráfico 10. Estudantes segundo os anos no grado (en %) 

 

 

O número de anos no grao resultou ser estatisticamente significativo 

respecto ao xénero dos enquisados. No gráfico 11 pódese comprobar que a 

porcentaxe de homes e mulleres que levan no grao menos de 4 anos é 

semellante, sendo algo inferior no caso da mulleres (4,06% fronte a 5,88%). 

No resto de categorías aprécianse maiores diferenzas. Así, a porcentaxe de 

mulleres que hai 4 anos que iniciaron a súa carreira é superior ao de homes 

(79,84% fronte ao 65,16%), mentres que a porcentaxe de homes que levan 
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máis de 4 anos é de case o dobre que o de mulleres (28,96% fronte ao 

16,10%). 

Gráfico 11. Estudantes segundo os anos no grao e o xénero (en %) 

A análise do número de anos que os estudantes levan no grao e a rama de 

ensino á que pertencen tamén é estatisticamente significativo. A 

desagregación desta relación preséntase no gráfico 12. Pasaron 4 anos ou 

menos desde que iniciaron a súa carreira para o 91,75% dos estudantes de 

Ciencias da Saúde, para o 89,47% dos de Artes e Humanidades, para o 

81,63% dos de Ciencias, para o 80,11% dos de Ciencias Sociais e Xurídicas e 

para o 63,75% dos de Enxeñaría e Arquitectura. Esta última rama contén a 

maior porcentaxe de estudantes que levan máis de 4 anos no grao (36,25%). 
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Gráfico 12. Estudantes segundo os anos no grao e a rama de ensino (en %)  

 

 

Na análise da relación entre os anos que o estudante leva no grao e a 

titulación que cursa, que resultou estatisticamente significativa, pódese 

apreciar que nalgunhas titulacións polo menos o 90% dos estudantes levan 

no grao un máximo de 4 anos (gráfico 13). É o caso dos estudantes das 

titulacións de Comunicación Audiovisual, Estudos de Galego e Español, 

Ciencias Ambientais (nestas tres o 100%), Tradución e Interpretación 

(97,96%), Educación Primaria (97,85%), Educación Infantil (97,67%), 

Publicidade e Relacións Públicas (96%), Enfermería (94,55%) e Ciencias da 

Actividade Física e do Deporte (93,48%).  

Pola súa banda, levan máis de 4 anos case a metade ou máis dos estudantes 

de Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (83,33%), Dereito 

(58,62%), Enxeñaría Eléctrica (50%), Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 

(50%), Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación (49,33%) e, 

Dirección e Xestión Pública (46,15%). 
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Gráfico 13. Estudantes segundo os anos no grao e a titulación (en %) 
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Gráfico 13. Estudantes segundo os anos no grao e a titulación (en %) 
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2.3.6. A situación laboral actual 

En relación á situación laboral dos enquisados (gráfico 14), no momento no 

que se realiza a enquisa, o 83,12% dos estudantes dedícase exclusivamente 

aos seus estudos de grao, mentres que o 16,88% compatibiliza os seus 

estudos na universidade cun traballo. 

Gráfico 14. Estudantes segundo a situación laboral actual (en %) 

 
 

A relación entre a situación laboral dos estudantes e a súa idade resultou ser 

estatisticamente significativa. No gráfico 15 amósase esta análise segundo 

tres tramos idade: os que teñen 25 anos ou menos, os que teñen entre 26 e 

30 e os que teñen máis de 30 anos. No tramo de idade máis moza -25 anos 

ou menos- a porcentaxe de estudantes que traballan, ademais de estudar, é 

minoritario (12,89%). Esta porcentaxe vai en aumento a medida que os 

estudantes teñen máis idade, sendo do 32,26% no caso dos estudantes de 26 

a 30 anos e do 60% no dos de máis de 30 anos. 
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Gráfico 15. Estudantes segundo a situación laboral actual e a idade (en %) 

Tamén a relación entre a situación laboral actual dos estudantes e a rama de 

ensino á que pertence o seu grao resultou ser estatisticamente significativa. 

No gráfico 16 móstrase a desagregación desta relación. Así, as ramas de 

ensino con menor porcentaxe de estudantes que simultaneamente estudan 

e traballan son a de Enxeñaría e Arquitectura (12,08%), a de Ciencias 

(13,27%) e a de Ciencias da Saúde (14,43%). Nas demais ramas estas 

porcentaxes sitúanse en torno ao 20%, sendo do 18,42% na rama de Artes e 

Humanidades e do 20,45% na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas.  
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Gráfico 16. Estudantes segundo a situación laboral actual e a rama de ensino 
(en %) 

Por último, a situación laboral actual dos estudantes se desagrega de acordo 

coas titulacións que participan no estudo, por ser esta relación 

estatisticamente significativa. As maiores porcentaxes de estudantes que 

traballan á vez que estudan corresponden aos estudantes de Enxeñaría 

Agraria e Enxeñaría Forestal (ambos cun 40%), Comercio (39,29%), Belas 

Artes (31,43%) e Dirección e Xestión Pública (30,77%). Pola contra, 

concilian ambas actividades menos do 10% dos estudantes de Enxeñaría en 

Organización Industrial (4,35%), Enxeñaría Química Industrial e 

Comunicación Audiovisual (ambos co 5,88%), Enxeñaría dos Recursos 

Mineiros e Enerxéticos (7,69%), Tradución e Interpretación (8,16%), 

Enxeñaría Eléctrica (8,33%) e Enfermería (9,09%). Finalmente, os 

estudantes dalgúns graos non traballan. É o caso de Enxeñaría en 

Tecnoloxías Industriais, Enxeñaría Mecánica, Estudos de Galego e Español, 

Ciencias Ambientais e, Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos (gráfico 17).  
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2.3.7. A experiencia laboral 

Máis da metade dos estudantes enquisados (56,93%) afirman contar con 

algún tipo de experiencia profesional, con independencia do tipo de 

contrato -en prácticas, temporal, por obra, indefinido, etc.- (gráfico 18).  

Gráfico 18. Estudantes segundo a experiencia laboral (en %) 

Esta análise desagrégase de acordo coa idade dos enquisados, por resultar 

ser estatisticamente significativo. Como se pode comprobar no gráfico 19, 

algo máis da metade dos estudantes con menos de 26 anos teñen 

experiencia laboral (52,35%), mentres que esta porcentaxe aumenta 

considerablemente nos tramos de idade superiores. Deste xeito, o 74,84% 

dos estudantes de 26 a 30 anos teñen experiencia laboral, sendo esta 

porcentaxe do 94,29% para o caso dos estudantes de máis de 30 anos. 
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Gráfico 19. Estudantes segundo a experiencia laboral e a idade (en %) 

A relación entre a experiencia laboral e a rama de ensino resultou ser 

estatisticamente significativa. Da desagregación desta análise (gráfico 20) 

pódese apreciar que contan con algún tipo de experiencia laboral máis da 

metade dos estudantes das ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas (64,16%), 

de Artes e Humanidades (63,16%) e de Ciencias (58,16%). Por outra 

banda, máis da metade dos estudantes de Ciencias da Saúde (61,86%) e de 

Enxeñaría e Arquitectura (55%) recoñecen non dispoñer de experiencia 

laboral algunha. 
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2.3.7. A experiencia laboral 

Máis da metade dos estudantes enquisados (56,93%) afirman contar con 

algún tipo de experiencia profesional, con independencia do tipo de 

contrato -en prácticas, temporal, por obra, indefinido, etc.- (gráfico 18).  
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Gráfico 20. Estudantes segundo a experiencia laboral e a rama de ensino 
(en %) 

Por último, o gráfico 21 amosa a desagregación da experiencia laboral dos 

estudantes respecto da titulación, por ser estatisticamente significativo. 

Teñen experiencia laboral o 70% ou máis dos estudantes dos graos de 

Dirección e Xestión Pública (92,31%), de Comercio (82,14%), de 

Enxeñaría Agraria (80%), de Ciencias da Actividade Física e do Deporte 

(78,26%), de Publicidade e Relacións Públicas (74,67%) e de Ciencias 

Ambientais (70%). 

Pola contra, teñen algunha experiencia laboral o 25% ou menos dos 

estudantes de Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais (25%), Enxeñaría 

Química Industrial (17,65%) e Enxeñaría Mecánica (12,50%).  
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