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Taula 1. Volum de graduats  

2000-2001 2004-2005 Total quinquenni ∆ 
Humanitats 2.974 2.602 14.432 –12,5% 
% / columna 13% 12% 13%   
Ciències Socials 10.309 9.783 51.071 –5,1% 
% / columna 44% 45% 45%   
Ciències Experimentals 1.877 1.710 9.096 –8,9% 
% / columna 8% 8% 8%   
Ciències de la Salut 2.301 2.138 10.821 –7,1% 
% / columna 10% 10% 10%   
Tècnica 5.894 5.329 27.372 –9,6% 
% / columna 25% 25% 24%   

Total 23.355 21.562 112.792 –7,7% 

Titulats: nombre d’estudiants que s’han titulat fins a l’últim curs acadèmic considerat. A l’efecte docent, es consideren 
estudiants titulats els qui han superat el 100% dels crèdits necessaris per obtenir el títol, independentment que l’hagin 
sol·licitat. 
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Taula 2. Abandonament cohort 2001-2002 

  Abandonament 
 

Abandonament 
amb reingrés al 
mateix centre i 
estudi 

Abandonament 
amb reingrés en 
un altre centre i 
estudi 

Abandonament 
sense reingrés 

Humanitats 1.431 14  (1%) 432  (30%) 985  (69%) 
% / columna 17% 24% 13% 19% 
Ciències Socials 3.443 23  (1%) 1.207  (35%) 2.213  (64%) 
% / columna 40% 40% 36% 43% 
Ciències 
experimentals 748 2  (0,3%) 343  (46%) 403  (54%) 

% / columna 9% 3% 10% 8% 
Ciències de la Salut 266 1  (0,4%) 79  (30%) 186  (70%) 
% / columna 3% 2% 2% 4% 
Tècnica 2.643 18  (1%) 1.252  (47%) 1.373  (52%) 
% / columna 31% 31% 38% 27% 

Total 8.531 58  (1%) 3.313  (39%) 5.160  (60%) 
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Abandonament: nombre d’estudiants de la cohort considerada que han deixat els seus estudis de manera definitiva 
durant dos cursos acadèmics. 

Abandonament amb reingrés al mateix centre i estudi: nombre d’alumnes que reingressen al mateix centre i estudi, 
transcorregut un mínim de dos anys des de l’última matrícula en aquell centre i estudi. 

Abandonament amb reingrés en un altre centre i estudi: nombre d’alumnes que reingressen al sistema universitari 
públic de Catalunya en un centre i estudi diferents del que van abandonar. El reingrés es calcula per a qualsevol curs a 
partir del curs de l’abandonament. 

Abandonament sense reingrés: nombre d’estudiants de la cohort considerada que han deixat els seus estudis al 
sistema universitari públic català de manera definitiva fins a l’últim curs acadèmic considerat. 
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