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Nota de premsa              26.01.05 

 

Comença la 2a edició de l’enquesta d’inserció laboral 
dels graduats del sistema universitari català 

AQU Catalunya, en col·laboració amb els Consells Socials de les universitats 

públiques catalanes, duu a terme aquest estudi que té com a objectius fer un 

seguiment de la inserció dels graduats del curs 2000-2001 i validar la 

metodologia i els resultats obtinguts a l’anterior estudi d’inserció laboral, 

realitzat amb els graduats del curs 1998-1999, que va culminar amb la publicació 

del llibre Educació superior i treball a Catalunya. Estudi de la inserció laboral 

dels graduats de les universitats públiques catalanes (juny 2003).  

AQU Catalunya, en col·laboració amb els Consells Socials de les 7 universitats 

públiques catalanes (Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 

Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona, 

Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili), està duent a terme aquest any 2005 

la segona edició de l’enquesta d’inserció laboral dels graduats del sistema universitari 

català.  

Les enquestes telefòniques, S’INICIEN EL 31 DE GENER i és previst que finalitzin a 

mitjans de març de 2005. La població de referència la formen els 23.000 graduats que 

van finalitzar els seus estudis universitaris el curs 2000-01, excepte en el cas de la 

titulació de Medicina, que són els graduats del curs 97-98. L’estudi espera enquestar 

una mostra de 10.500 graduats, assegurant el màxim de fiabilitat dels resultats, ja que 

s’estableixen quotes proporcionals per estudis i universitats. 

Un cop AQU Catalunya disposi dels resultats de l’enquesta, començarà el treball 

d’anàlisi de les dades. 

Aquesta segona edició de l’enquesta d’inserció laboral als graduats s’emmarca en el 

projecte iniciat l’any 2000 per AQU Catalunya i les 7 universitats públiques catalanes 

per tal de realitzar l’avaluació transversal de la inserció dels graduats universitaris en el 

món laboral. Aquest projecte pioner, que per primer cop es realitzava de manera 
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global, va permetre comparar i integrar la informació amb l’objectiu d’extreure’n 

conclusions fiables en l’àmbit català.  

La primera enquesta, als graduats del curs 1997-1998, es va fer sobre una població de 

referència de 21.178 persones i va obtenir 9.765 respostes. Els resultats obtinguts, 

fonamentats en un treball complet seriós i rigorós, basat en evidències clares i 

inequívoques, es recullen en el llibre Educació superior i treball a Catalunya. Estudi de 

la inserció dels graduats de les universitats públiques catalanes (juny 2003).  

 

Per a més informació sobre aquest projecte, us podeu adreçar al web d’AQU 

Catalunya www.aqucatalunya.org. També podeu contactar directament amb nosaltres 

al telèfon 93 268 85 50 o bé al correu electrònic infor@aqucatalunya.org. 

 

 

 

 


