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Sistema d'Indicadors de les Universitats Públiques Valencianes

Aquest projecte ha estat realitzat per encàrrec de:

Sistema d'Indicadors de les Universitats Públiques Valencianes

Sistema d’Indicadors de les Universitats Públiques Valencianes

El Sistema d'Indicadors de les Universitats Públiques Valencianes (SIUVP),
tal com es va definir inicialment s'estructura sota tres grans blocs
d'indicadors:


Recursos: informació relativa als recursos financers, personal,
equipament i instal·lacions, qualitat dels recursos humans i
estudiants.



Processos: informació relativa als processos de docència i als de
recerca i transferència (estructura de l'oferta, ajust de l'oferta i la
demanda,
ocupació
dels
recursos
humans,
qualitat
i
internacionalització).



Resultats: informació relativa a l'output docent (rendiment
acadèmic i qualitat), investigador (producció científica, formació
contínua, transferència, qualitat i internacionalització) i resultats
socioeconòmics (inserció laboral, divulgació científica, activitat
cultural i valoració social de les universitats).

Esquema 1. Proposta estructura SIUPV

Font: Elaboració pròpia.

Partint d'aquesta estructura es van concretar 88 indicadors que
conformarien la base inicial del SIUVP. Després d'un període de recollida i
tractament d'informació, alguns d'aquests indicadors s'han redefinit, altres
s'han desglossat en dos, altres s'han calculat de forma relativa..., de
manera que al final s'han definit un total de 97 indicadors.
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D'aquests indicadors, en la primera fase d'obertura pública del SIUVP s'ha
aconseguit calcular 61 indicadors a partir de la informació facilitada per
les mateixes universitats (SIIU), la web del Ministeri d'Educació, la CRUE i
IUNE. Per a un ús més intuïtiu l'usuari web podrà accedir als indicadors a
través de set grans temes: accés universitari, estudiants, rendiment
acadèmic, internacionalització, recursos humans, recerca i transferència, i
dades econòmiques.
Quadre 1. Nombre d’indicadors publicats en primera fase por temàtica
Temàtica

(*) Nº de
indicadors

ACCÉS UNIVERSITARI
ESTUDIANTS

6
11

RENDIMENT ACADÈMIC

6

INTERNACIONALITZACIÓ

5

RECURSOS HUMANS

6

RECERCA I TRANSFERÈNCIA

13

DADES ECONÒMIQUES

19

*El total d'indicadors per temàtica és major a 61, ja que hi ha indicadors que es repeteixen en diversos
temes.
Font: Elaboració pròpia.

A continuació s'ofereixen les fitxes dels indicadors calculats.
Aquestes fitxes estan estructurades en dues parts, d'una banda l'indicador i
els seus atributs i per una altra les variables, amb els seus atributs,
necessàries per a la construcció de l'indicador.
Entre els atributs dels indicadors tenim:
 Codi de l'indicador
 Descripció
 Àmbit, dimensió i tema en el qual s'agrupa la web
 Nivell de desagregació a què es calcularà l'indicador
 Comentari explicatiu que acompanya l'indicador a la web
 Font
 Període per al qual s'ofereix la informació

Per a cada una de les variables que intervenen en la construcció d’un
indicador es defineixen:
 Codi de la variable
 Descripció
 Observacions tècniques a tindre en compte a l'hora d'interpretar els
resultats de cadascuna de les variables
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INDICADORS D’ACCÉS UNIVERSITARI
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Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: AJUST OFERTA I DEMANDA 51
Tema: ACCÉS UNIVERSITARI

Total d'alumnes de nou ingrés

IPA0

Desagregació: Universitat

Expressió: (Amg1 + Amaster1 +
Adoctor1)

Comentari: Capacitat de captació d'alumnes de l'oferta d'estudis de grau, màster i doctorat. Inclou únicament alumnes
que accedeixen a través de preinscripció, així com tots els doctorands (tutela i formació).
Font:

Període:

SIUVP

‐

2012/2013

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes de doctorat matriculats de nou ingrés en el curs
n/n + 1

Adoctor1

Desagregació:

Universitat

Notes:

Es consideren tots els doctorands (tutela i formació).
No es consideren com a nou ingrés si el doctorand procedeix d'un programa de doctorat d'una ordenació diferent.
Els alumnes de doctorats interuniversitaris es consideren a la universitat on es matriculen.
Nombre d'alumnes de màster oficial matriculats de nou ingrés en el
curs n/n + 1

Amaster1

Desagregació:

Màster oficial

Notes:

Només s'inclouen alumnes que accedeixen a través de preinscripció. Per tant es descarten els procedents per any una altra via (Trasllat
d'expedients, Canvis d'ordenacions en titulacions, cursos d'Adaptació, ...)
Nombre d'alumnes de grau matriculats de nou ingrés en el curs n/n + 1

Amg1

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Només s'inclouen alumnes que accedeixen a través de preinscripció. Per tant es descarten els procedents per any una altra via (Trasllat
d'expedients, Canvis d'ordenacions en titulacions, cursos d'Adaptació, ...)

Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: AJUST OFERTA I DEMANDA 52
Tema: ACCÉS UNIVERSITARI

Nombre d'alumnes matriculats de grau oficial de nou ingrés

IPA1

Expressió: Amg1

Desagregació: Grau oficial

Comentari: Capacitat de captació d'alumnes de l'oferta d'estudis de grau oficial. Inclou únicament alumnes que
accedeixen a través de preinscripció.
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes de grau matriculats de nou ingrés en el curs n/n + 1

Amg1

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Només s'inclouen alumnes que accedeixen a través de preinscripció. Per tant es descarten els procedents per any una altra via (Trasllat
d'expedients, Canvis d'ordenacions en titulacions, cursos d'Adaptació, ...)
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Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: AJUST OFERTA I DEMANDA 53
Tema: ACCÉS UNIVERSITARI

IPA2

Nombre d'alumnes matriculats de màster oficial de nou ingrés
Desagregació: Màster oficial

Expressió: Amaster1

Comentari: Capacitat de captació d'alumnes de l'oferta de màster ofiicial. Inclou únicament alumnes que accedeixen a
través de preinscripció.
Font:

Període:

SIUVP

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Amaster1

Nombre d'alumnes de màster oficial matriculats de nou ingrés en el
curs n/n + 1

Desagregació:

Màster oficial

Notes:

Només s'inclouen alumnes que accedeixen a través de preinscripció. Per tant es descarten els procedents per any una altra via (Trasllat
d'expedients, Canvis d'ordenacions en titulacions, cursos d'Adaptació, ...)

Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: AJUST OFERTA I DEMANDA 54
Tema: ACCÉS UNIVERSITARI

IPA3

Nombre d'alumnes matriculats de doctorat de nou ingrés

Expressió: Adoctor1

Desagregació: Universitat

Comentari: Capacitat de captació d'alumnes de l'oferta de programes de doctorat. Es consideren tots els doctorands
(tutela i formació). Els doctorands interuniversitaris es consideren a la universitat on es matriculen.
Font:

SIUVP

Període:

2010/2011

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Adoctor1

Nombre d'alumnes de doctorat matriculats de nou ingrés en el curs
n/n + 1

Desagregació:

Universitat

Notes:

Es consideren tots els doctorands (tutela i formació).
No es consideren com a nou ingrés si el doctorand procedeix d'un programa de doctorat d'una ordenació diferent.
Els alumnes de doctorats interuniversitaris es consideren a la universitat on es matriculen.
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Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: AJUST OFERTA I DEMANDA 55
Tema: ACCÉS UNIVERSITARI

IPA4

Taxa d'ocupació de primera opció en titulacions de grau
Desagregació: Grau oficial

Expressió: Am11/Nplazas

Comentari: Percentatge sobre el nombre de places ofertades en el primer curs de cada titulació de grau oficial cobertes
pel nombre d'alumnes matriculats de nou ingrés que trien el títol en primera opció. Només s'inclouen
alumnes que accedeixen a través de preinscripció.
Font:

Període:

Ministerio de Educación

2012/2013

‐

2014/2015

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes de grau oficial matriculats de nou ingrés en primer
que van triar el títol en primera opció en el curs n/n+1

Am11

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Només s'inclouen alumnes que accedeixen a través de preinscripció, per tant es descarten els procedents per any una altra via.
A En el cas de la preferència, actualment es disposa d'informació d'alumnes de la quota general i procedents de la CV.
PAS ETC per grup professional el 31 de desembre de l'any n (per al curs
n/n+1)

Nplazas

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Les titulacions sense límit de places de computar l'oferta de places recollida en la memòria de verificació de la titulació

Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: AJUST OFERTA I DEMANDA 56
Tema: ACCÉS UNIVERSITARI

IPA5

Taxa d'ocupació en titulacions de grau

Expressió: Amg1/Nplazas

Desagregació: Grau oficial

Comentari: Percentatge sobre el nombre de places ofertades en el primer curs de cada titulació de grau oficial cobertes
pel nombre d'alumnes matriculats de nou ingrés. Només s'inclouen alumnes que accedeixen a través de
preinscripció.
Font:

Ministerio de Educación

Període:

2012/2013

‐

2014/2015

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes de grau matriculats de nou ingrés en el curs n/n + 1

Amg1

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Només s'inclouen alumnes que accedeixen a través de preinscripció. Per tant es descarten els procedents per any una altra via (Trasllat
d'expedients, Canvis d'ordenacions en titulacions, cursos d'Adaptació, ...)
PAS ETC per grup professional el 31 de desembre de l'any n (per al curs
n/n+1)

Nplazas

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Les titulacions sense límit de places de computar l'oferta de places recollida en la memòria de verificació de la titulació
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INDICADORS D’ESTUDIANTS
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Àmbit: RECURSOS

Dimensió: ESTUDIANTS 29
Tema: ESTUDIANTS

IRE0

Nombre total d'alumnes

Expressió: (Amg + Amm + Amd)

Desagregació: Universitat

Comentari: Nombre total d'alumnes matriculats en estudis oficials de grau, màster i doctorat. No s'inclouen els
alumnes d'intercanvi rebuts.
Font:

Període:

SIUVP

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes de doctorat matriculats en el curs n/n + 1

Amd

Desagregació:

Universitat

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

S'exclouen els alumnes d'intercanvi entrants.
Es consideren tots els doctorands (tutela i formació).
Els alumnes de doctorats interuniversitaris es consideren a la universitat on es matriculen.
Nombre d'alumnes matriculats de grau en el curs n/n + 1.

Amg
Notes:

En el còmput s'exclouen els alumnes d'intercanvi rebuts però sí es consideren els alumnes d'intercanvi si el seu origen és la universitat.
Nombre d'alumnes matriculats de màster en el curs n/n + 1.

Amm

Desagregació:

Màster oficial

Notes:

Els alumnes procedents de programes d'intercanvi no s'inclouen.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: ESTUDIANTS 30
Tema: ESTUDIANTS

IRE1

Alumnes de grau i màster equivalents a temps complet (ETC)

Expressió: (Aetcg + Aetcm)

Desagregació: Grau oficial

Comentari: Després del primer any els estudiants poden organitzar la seua matrícula de forma personal, sense
l'obligació de cursar 60 crèdits per any. Aquest indicador reflecteix el nombre d'estudiants de grau i màster
oficial si tots es dedicaren a temps complet als seus estudis. L'equivalència a temps complet es calcula com
el total de crèdits matriculats dividit entre 60.
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes ETC matriculats de grau en el curs n/n + 1.

Aetcg

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Es calcula com a total crèdits ordinaris matriculats en titulacions de grau en el curs n/n+1 dividit entre seixanta.
Nombre d'alumnes ETC matriculats de màster oficial en el curs n/n + 1.

Aetcm

Desagregació:

Màster oficial

Notes:

Inclouen els alumnes de màster oficial interuniversitari matriculats a la universitat. Es calcula com a total crèdits ordinaris matriculats en
titulacions de màster en el curs n/n+1 dividit entre seixanta.
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Àmbit: RECURSOS

Dimensió: ESTUDIANTS 31
Tema: ESTUDIANTS

IRE2

Alumnes de grau sobre el total d'alumnes equivalents a temps complet (ETC)

Expressió: Aetcg/Aetc

Desagregació: Grau i màster oficial

Comentari: Proporció de la matrícula de grau sobre la matrícula total de grau i màster oficial a partir dels crèdits
ordinaris matriculats. L'equivalència a temps complet es calcula com el total de crèdits matriculats dividit
entre 60.
Font:

Període:

SIUVP

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Aetc

Nombre d'alumnes ETC matriculats de grau i màster oficial en el curs
n/n + 1.

Desagregació:

Grau i màster oficial

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Es calcula com a total crèdits ordinaris matriculats en el curs n/n+1 dividit entre seixanta.

Aetcg

Nombre d'alumnes ETC matriculats de grau en el curs n/n + 1.

Notes:

Es calcula com a total crèdits ordinaris matriculats en titulacions de grau en el curs n/n+1 dividit entre seixanta.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: ESTUDIANTS 32
Tema: ESTUDIANTS

IRE3

Alumnes de postgrau sobre el total d'alumnes

Expressió: (Amm + Amd)/(Amg + Amm
+ Amd)

Desagregació: Universitat

Comentari: Proporció dels alumnes matriculats en cursos de postgrau oficial (màster i doctorat) respecte l'alumnat
total de la universitat. Es consideren tots els doctorands (tutela i formació). No s'inclouen els alumnes
d'intercanvi rebuts.
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Amd

Nombre d'alumnes de doctorat matriculats en el curs n/n + 1

Desagregació:

Universitat

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

S'exclouen els alumnes d'intercanvi entrants.
Es consideren tots els doctorands (tutela i formació).
Els alumnes de doctorats interuniversitaris es consideren a la universitat on es matriculen.

Amg

Nombre d'alumnes matriculats de grau en el curs n/n + 1.

Notes:

En el còmput s'exclouen els alumnes d'intercanvi rebuts però sí es consideren els alumnes d'intercanvi si el seu origen és la universitat.

Amm

Nombre d'alumnes matriculats de màster en el curs n/n + 1.

Desagregació:

Màster oficial

Notes:

Els alumnes procedents de programes d'intercanvi no s'inclouen.
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Àmbit: RECURSOS

Dimensió: ESTUDIANTS 33
Tema: ESTUDIANTS

IRE4

Alumnes de màster sobre el total d'alumnes equivalents a temps complet (ETC)

Expressió: Aetcm/Aetc

Desagregació: Grau i màster oficial

Comentari: Proporció de la matrícula de màster sobre la matrícula total de grau i màster oficial a partir dels crèdits
ordinaris matriculats. Inclou els alumnes de màster oficial interuniversitari matriculats a la universitat.
L'equivalència a temps complet es calcula com el total de crèdits matriculats dividit entre 60.
Font:

Període:

SIUVP

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes ETC matriculats de grau i màster oficial en el curs
n/n + 1.

Aetc

Desagregació:

Grau i màster oficial

Desagregació:

Màster oficial

Notes:

Es calcula com a total crèdits ordinaris matriculats en el curs n/n+1 dividit entre seixanta.
Nombre d'alumnes ETC matriculats de màster oficial en el curs n/n + 1.

Aetcm
Notes:

Inclouen els alumnes de màster oficial interuniversitari matriculats a la universitat. Es calcula com a total crèdits ordinaris matriculats en
titulacions de màster en el curs n/n+1 dividit entre seixanta.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: ESTUDIANTS 34
Tema: ESTUDIANTS

IRE5

Alumnes de doctorat sobre el total d'alumnes

Expressió: Amd/(Amg+Amm+Amd)

Desagregació: Universitat

Comentari: Proporció dels alumnes matriculats en programes de doctorat respecte a l'alumnat total de la universitat
(grau, màster oficial i doctorat). Es consideren tots els doctorands (tutela i formació). No s'inclouen els
alumnes d'intercanvi rebuts.
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes de doctorat matriculats en el curs n/n + 1

Amd

Desagregació:

Universitat

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

S'exclouen els alumnes d'intercanvi entrants.
Es consideren tots els doctorands (tutela i formació).
Els alumnes de doctorats interuniversitaris es consideren a la universitat on es matriculen.
Nombre d'alumnes matriculats de grau en el curs n/n + 1.

Amg
Notes:

En el còmput s'exclouen els alumnes d'intercanvi rebuts però sí es consideren els alumnes d'intercanvi si el seu origen és la universitat.
Nombre d'alumnes matriculats de màster en el curs n/n + 1.

Amm
Notes:

Els alumnes procedents de programes d'intercanvi no s'inclouen.
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Desagregació:

Màster oficial

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: ESTUDIANTS 36
Tema: ESTUDIANTS

IRE7

Alumnes de grau i màster oficial procedents d'altres províncies espanyoles
sobre el total d'alumnes

Expressió: Am1p/(Amg + Amm)

Desagregació: Grau i màster oficial

Comentari: Capacitat d'atracció d'alumnes d'altres províncies espanyoles en grau i màster oficial. La procedència de
l'alumne s'obté a partir de la seua residència familiar. S'exclouen els alumnes d'intercanvi rebuts.
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Am1p

Nombre d'alumnes matriculats procedents d'una altra província i no de
l'estranger en el curs n / n + 1

Desagregació:

Grau i màster oficial

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

El criteri per considerar la procedència és la residència familiar.

Amg

Nombre d'alumnes matriculats de grau en el curs n/n + 1.

Notes:

En el còmput s'exclouen els alumnes d'intercanvi rebuts però sí es consideren els alumnes d'intercanvi si el seu origen és la universitat.

Amm

Nombre d'alumnes matriculats de màster en el curs n/n + 1.

Desagregació:

Màster oficial

Notes:

Els alumnes procedents de programes d'intercanvi no s'inclouen.

15

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: ESTUDIANTS 37
Tema: ESTUDIANTS

IRE8

Alumnes de grau sobre el total d'alumnes

Expressió: Amg/(Amg + Amm + Amd )

Desagregació: Universitat

Comentari: Proporció dels alumnes matriculats en estudis oficials de grau respecte a l'alumnat total de la universitat
(grau, màster i doctorat). No s'inclouen els alumnes d'intercanvi rebuts.
Font:

Període:

SIUVP

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes de doctorat matriculats en el curs n/n + 1

Amd

Desagregació:

Universitat

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

S'exclouen els alumnes d'intercanvi entrants.
Es consideren tots els doctorands (tutela i formació).
Els alumnes de doctorats interuniversitaris es consideren a la universitat on es matriculen.
Nombre d'alumnes matriculats de grau en el curs n/n + 1.

Amg
Notes:

En el còmput s'exclouen els alumnes d'intercanvi rebuts però sí es consideren els alumnes d'intercanvi si el seu origen és la universitat.
Nombre d'alumnes matriculats de màster en el curs n/n + 1.

Amm

Desagregació:

Màster oficial

Notes:

Els alumnes procedents de programes d'intercanvi no s'inclouen.

Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: ÚS DELS RECURSOS HUMANS 57
Tema: ESTUDIANTS

IPED1

Alumnes sobre Personal Docent i Investigador (PDI) equivalent a temps complet

Expressió: Aetc/Petc

Desagregació: Grau i màster oficial

Comentari: Nombre d'alumnes (grau i màster oficial) per cada personal docent i investigador. Tant els alumnes com el
personal es calculen en unitats equivalents a temps complet (EJC) en funció de les necessitats dels alumnes
(mesurat pels crèdits matriculats) i la dedicació del PDI (mesurat per hores de contracte).
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes ETC matriculats de grau i màster oficial en el curs
n/n + 1.

Aetc

Desagregació:

Grau i màster oficial

Desagregació:

Branca d'ensenyament

Notes:

Es calcula com a total crèdits ordinaris matriculats en el curs n/n+1 dividit entre seixanta.
PDI ETC (plantilla ocupacional) per categoria a 31 de desembre de l'any
n

Petc
Notes:

La conversió a professor equivalent a temps complet es farà utilitzant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5
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Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: ÚS DELS RECURSOS HUMANS 58
Tema: ESTUDIANTS

IPED2

Alumnes sobre Personal d'Administració i Serveis (PAS) equivalent a temps
complet

Expressió: Aetc/PAS_cat_etc

Desagregació: Grau i màster oficial

Comentari: Nombre d'alumnes (grau i màster oficial) per cada personal d'administració i serveis. Tant els alumnes com
el personal es calculen en unitats equivalents a temps complet (EJC) en funció de les necessitats dels
alumnes (mesurat pels crèdits matriculats) i la dedicació del PAS (mesurat per hores de contracte).
Font:

Període:

SIUVP

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Aetc

Nombre d'alumnes ETC matriculats de grau i màster oficial en el curs
n/n + 1.

Desagregació:

Grau i màster oficial

Desagregació:

Grup professional

Notes:

Es calcula com a total crèdits ordinaris matriculats en el curs n/n+1 dividit entre seixanta.

PAS_cat_etc PAS ETC per grup professional el 31 de desembre de l'any n (per al curs
n/n+1)
Notes:

La conversió d'un PAS equivalent a temps complet es farà segons el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o mes: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5.

Àmbit: RESULTATS DOCENTS

Dimensió: RENDIMENT ACADÈMIC 77
Tema: ESTUDIANTS

IRDR1

Nombre total d'egressats

Expressió: Negr

Desagregació: Grau i màster oficial

Comentari: Estudiants de grau i màster que han obtingut els crèdits necessaris per obtindre el títol i donar per finalitzat
els seus estudis. No s'inclouen els titulats de doctorats.
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Negr

Nombre de egressats per titulació al curs n / n + 1

Desagregació:

Grau i màster oficial

Notes:

Els titulats de doctorat no s'inclouen ací ja que estan en la tesi aprovades. S'entén per egressat aquell alumne que ha obtingut els crèdits
necessaris per obtenir el títol.
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INDICADORS DE RENDIMENT ACADÈMIC
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Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: QUALITAT DELS PROCESSOS DOCENTS 67
Tema: RENDIMENT ACADÈMIC

IPCD2g Taxa d'avaluació dels graus
Desagregació: Grau oficial

Expressió: Ceg/Cmatg

Comentari: Relació entre el nombre de crèdits avaluats en el total de convocatòries oficials del curs acadèmic i el
nombre total de crèdits matriculats de grau oficial. Els alumnes presentats a les dues convocatòries de cada
curs són computats una única vegada.
Font:

Període:

SIUVP i Ministerio de Educación

2008/2009

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Ceg

Nombre de crèdits avaluats en titulacions de grau oficial al curs
acadèmic n/n+1

Desagregació:

Grau oficial

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Les dues convocatòries de cada curs s'han de computar com una unitat.

Cmatg

Nombre total de crèdits matriculats de grau oficial en el curs acadèmic
n/n+1

Notes:

Només s'inclou la matrícula ordinària.

Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: QUALITAT DELS PROCESSOS DOCENTS 68
Tema: RENDIMENT ACADÈMIC

IPCD2m Taxa d'avaluació dels màsters
Expressió: Cem/Cmatm

Desagregació: Màster oficial

Comentari: Relació entre el nombre de crèdits avaluats en el total de convocatòries oficials del curs acadèmic i el
nombre total de crèdits matriculats de màster oficial. Els alumnes presentats a les dues convocatòries de
cada curs són computats una única vegada.
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Cem

Nombre de crèdits avaluats en titulacions de màster oficial al curs
acadèmic n/n+1

Desagregació:

Màster oficial

Desagregació:

Màster oficial

Notes:

Les dues convocatòries de cada curs s'han de computar com una unitat.

Cmatm

Nombre total de crèdits matriculats de màster oficial en el curs
acadèmic n/n+1

Notes:

Només s'inclou la matrícula ordinària.
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Àmbit: RESULTATS DOCENTS

Dimensió: RENDIMENT ACADÈMIC 81
Tema: RENDIMENT ACADÈMIC

IRDR5g Taxa de rendiment dels graus
Expressió: Csg/Cmatg

Desagregació: Grau oficial

Comentari: Relació entre el nombre de crèdits superats en el total de convocatòries oficials del curs acadèmic i el
nombre total de crèdits ordinaris matriculats de grau oficial. S'exclouen els crèdits superats per
reconeixement o transferits.
Font:

Període:

SIUVP i CRUE

2008/2009

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre total de crèdits matriculats de grau oficial en el curs acadèmic
n/n+1

Cmatg

Desagregació:

Grau oficial

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Només s'inclou la matrícula ordinària.
Nombre de crèdits superats pels alumnes matriculats de grau oficial al
curs acadèmic n/n+1, al conjunt de les convocatòries oficials del curs
acadèmic, excloent els crèdits reconeguts i transferits

Csg

Notes:

Àmbit: RESULTATS DOCENTS

Dimensió: RENDIMENT ACADÈMIC 82
Tema: RENDIMENT ACADÈMIC

IRDR5m Taxa de rendiment dels màsters
Expressió: Csm/Cmatm

Desagregació: Màster oficial

Comentari: Relació entre el nombre de crèdits superats en el total de convocatòries oficials del curs acadèmic i el
nombre total de crèdits ordinaris matriculats de màster oficial. S'exclouen els crèdits superats per
reconeixement o transferits.
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre total de crèdits matriculats de màster oficial en el curs
acadèmic n/n+1

Cmatm

Desagregació:

Màster oficial

Desagregació:

Màster oficial

Notes:

Només s'inclou la matrícula ordinària.
Nombre de crèdits superats pels alumnes matriculats de màster oficial
al curs acadèmic n/n+1, al conjunt de les convocatòries oficials del curs
acadèmic, excloent els crèdits reconeguts i transferits

Csm

Notes:
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Àmbit: RESULTATS DOCENTS

Dimensió: RENDIMENT ACADÈMIC 83
Tema: RENDIMENT ACADÈMIC

IRDR6g Taxa d'èxit dels graus
Expressió: Csg/Ceg

Desagregació: Grau oficial

Comentari: Relació entre el nombre de crèdits superats i el nombre total de crèdits avaluats en el total de
convocatòries oficials del curs acadèmic de grau oficial. Els alumnes presentats a les dues convocatòries de
cada curs són computats una única vegada com avaluats.
Font:

SIUVP i CRUE

Període:

2008/2009

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Ceg

Nombre de crèdits avaluats en titulacions de grau oficial al curs
acadèmic n/n+1

Desagregació:

Grau oficial

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Les dues convocatòries de cada curs s'han de computar com una unitat.

Csg

Nombre de crèdits superats pels alumnes matriculats de grau oficial al
curs acadèmic n/n+1, al conjunt de les convocatòries oficials del curs
acadèmic, excloent els crèdits reconeguts i transferits

Notes:

Àmbit: RESULTATS DOCENTS

Dimensió: RENDIMENT ACADÈMIC 84
Tema: RENDIMENT ACADÈMIC

IRDR6m Taxa d'èxit dels màsters
Expressió: Csm/Cem

Desagregació: Màster oficial

Comentari: Relació entre el nombre de crèdits superats i el nombre total de crèdits avaluats en el total de
convocatòries oficials del curs acadèmic de màster oficial. Els alumnes presentats a les dues convocatòries
de cada curs són computats una única vegada com avaluats.
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Cem

Nombre de crèdits avaluats en titulacions de màster oficial al curs
acadèmic n/n+1

Desagregació:

Màster oficial

Desagregació:

Màster oficial

Notes:

Les dues convocatòries de cada curs s'han de computar com una unitat.

Csm

Nombre de crèdits superats pels alumnes matriculats de màster oficial
al curs acadèmic n/n+1, al conjunt de les convocatòries oficials del curs
acadèmic, excloent els crèdits reconeguts i transferits

Notes:
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INDICADORS D’INTERNACIONALITZACIÓ
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Àmbit: RECURSOS

Dimensió: INTERNACIONALITZACIÓ 46
Tema: INTERNACIONALITZACIÓ

IRI5

Personal docent i investigador (PDI) estranger sobre el PDI total

Expressió: Npdiext/Npdi

Desagregació: Branca d'ensenyament

Comentari: Grau d'internacionalització del personal docent i investigador. Es defineix estranger com aquell que no té
nacionalitat espanyola.
Font:

Període:

SIUVP

‐

2012

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Npdi

Nombre de PDI ocupacional el 31 de desembre de l'any n

Desagregació:

Branca d'ensenyament

Notes:

Es comptabilitzarà el PDI actiu, en pràctiques o en llicència d'estudis. No es comptabilitzarà PDI en una altra situació administrativa.

Npdiext

Nombre de professors estrangers a la universitat el 31 de desembre de
l'any n

Desagregació:

Branca d'ensenyament

Notes:

Definim professor estranger a aquell que no té la nacionalitat espanyola.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: INTERNACIONALITZACIÓ 47
Tema: INTERNACIONALITZACIÓ

IRI6

Alumnes estrangers de grau oficial sobre el total d'alumnes de grau oficial

Expressió: Amnextg/Amg

Desagregació: Grau oficial

Comentari: Grau d'internacionalització de les titulacions de grau oficial a través de la capacitat d'atracció d'alumnes
estrangers. La procedència de l'alumne s'obté a partir de la seua nacionalitat. S'exclouen els alumnes de
programes de mobilitat i d'intercanvi.
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Amg

Nombre d'alumnes matriculats de grau en el curs n/n + 1.

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

En el còmput s'exclouen els alumnes d'intercanvi rebuts però sí es consideren els alumnes d'intercanvi si el seu origen és la universitat.

Amnextg

Nombre d'alumnes de nacionalitat estrangera matriculats de grau
oficial en el curs n/n + 1

Desagregació:

Grau oficial

Notes:

Els alumnes procedents de programes d'intercanvi no s'inclouen.
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Àmbit: RECURSOS

Dimensió: INTERNACIONALITZACIÓ 48
Tema: INTERNACIONALITZACIÓ

IRI7

Alumnes estrangers de màster oficial sobre el total d'alumnes de màster oficial

Expressió: Amnextm/Amm

Desagregació: Màster oficial

Comentari: Grau d'internacionalització dels màsters oficials a través de la capacitat d'atracció d'alumnes estrangers. La
procedència de l'alumne s'obté a partir de la seua nacionalitat. S'exclouen els alumnes de programes de
mobilitat i d'intercanvi.
Font:

Període:

SIUVP

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes matriculats de màster en el curs n/n + 1.

Amm

Desagregació:

Màster oficial

Desagregació:

Grau i màster oficial

Notes:

Els alumnes procedents de programes d'intercanvi no s'inclouen.
Nombre d'alumnes de nacionalitat estrangera matriculats de màster
oficial en el curs n/n + 1

Amnextm
Notes:

Els alumnes procedents de programes d'intercanvi no s'inclouen.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: INTERNACIONALITZACIÓ 49
Tema: INTERNACIONALITZACIÓ

IRI8

Alumnes estrangers de doctorat sobre el total d'alumnes de doctorat

Expressió: Amnextd/Amd

Desagregació: Universitat

Comentari: Projecció internacional i qualitat dels programes de doctorat a través de la capacitat d'atracció d'alumnes
estrangers. La procedència de l'alumne s'obté a partir de la seua nacionalitat. S'exclouen els alumnes de
programes de mobilitat i d'intercanvi.
Font:

SIUVP

Període:

2009/2010

‐

2014/2015

Variables usades per a definir l'indicador
Nombre d'alumnes de doctorat matriculats en el curs n/n + 1

Amd

Desagregació:

Universitat

Desagregació:

Universitat

Notes:

S'exclouen els alumnes d'intercanvi entrants.
Es consideren tots els doctorands (tutela i formació).
Els alumnes de doctorats interuniversitaris es consideren a la universitat on es matriculen.
Nombre d'alumnes de nacionalitat estrangera matriculats de doctorat
en el curs n/n + 1

Amnextd
Notes:

Els alumnes procedents de programes d'intercanvi no s'inclouen.
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Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: INTERNACIONALITZACIÓ 73
Tema: INTERNACIONALITZACIÓ

IPID5

Taxa de mobilitat a l'estranger

Expressió: Mesint/(Amg + Amm)

Desagregació: Grau i màster oficial

Comentari: Mesos d'estada dels alumnes de grau i màster oficial en universitats estrangeres per cada 100 alumnes
matriculats de grau i màster. No s'inclouen els alumnes d'intercanvi rebuts.
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Am

Nombre d'alumnes matriculats de grau en el curs n/n + 1.

Desagregació:

Grau i màster oficial

Notes:

En el còmput s'exclouen els alumnes d'intercanvi rebuts però sí es consideren els alumnes d'intercanvi amb origen a la universitat.

Amm

Nombre d'alumnes matriculats de màster en el curs n/n + 1.

Desagregació:

Màster oficial

Desagregació:

Universitat

Notes:

Els alumnes procedents de programes d'intercanvi no s'inclouen.

Mesint

Mesos d'estada d'alumnes en universitats estrangeres en el curs n/n+1

Notes:
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INDICADORS DE RECURSOS HUMANS

26

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS HUMANS 26
Tema: RECURSOS HUMANS

IRP1

Personal Docent i Investigador (PDI) per categoria professional

Expressió: PDI_cat_etc

Desagregació:

Branca d'ensenyament i categoria

Comentari: Estructura del Personal Docent i Investigador (PDI) equivalent a temps complet. Distingeix entre Catedràtic
d'Universitat, Titular d'Universitat, Catedràtic d'Escola Universitària, Titular d'Escola Universitària, Ajudant,
Ajudant Doctor, Contractat Doctor, Col·laborador, Associat, Substitut, Visitant, Lector, Emèrit i altre
personal.
Font:

SIUVP

Període:

-

2012

2014

Variables usades per a definir l'indicador
PDI_cat_etc PDI ETC (plantilla ocupacional) per categoria a 31 de desembre de l'any
n

Branca d'ensenyament i
categoria

Desagregació:

Notes:
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà utilitzant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS HUMANS 27
Tema: RECURSOS HUMANS

IRP2

Personal d'Administració i Serveis (PAS) por categoria professional

Expressió: PAS_cat_etc

Desagregació:

Grup professional

Comentari: Estructura del Personal d'Administració i Serveis (PAS) equivalent a temps complet. Distingeix entre
funcionaris (de carrera, interins o en pràctiques), personal laboral, personal administratiu LRU i personal
eventual.
Font:

SIUVP

Període:

2012

-

2014

Variables usades per a definir l'indicador
PAS_cat_etc PAS ETC per grup professional el 31 de desembre de l'any n (per al curs
n/n+1)

Desagregació:

Grup professional

Notes:
La conversió d'un PAS equivalent a temps complet es farà segons el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o mes: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5.
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Àmbit: RECURSOS

Dimensió: QUALITAT DELS RECURSOS HUMANS 40
Tema: RECURSOS HUMANS

IRC3

Personal Docent i Investigador (PDI) Doctor respecte al total PDI
Desagregació:

Expressió: Ndoctor/Npdi

Àrea de coneixement CNEAI

Comentari: Proporció del Personal Docent i Investigador (PDI) que té plaça amb requisit de doctor. Un percentatge
més elevat suposa una major capacitat investigadora per part de la universitat.
Font:

Període:

SIUVP

-

2012

2014

Variables usades per a definir l'indicador
Ndoctor

Nombre de PDI ocupacional que té plaça amb requisit de doctor el 31
de desembre de l'any n

Desagregació:

Àrea de coneixement CNEAI

Nombre de PDI ocupacional el 31 de desembre de l'any n

Desagregació:

Branca d'ensenyament

Notes:

Npdi
Notes:

Es comptabilitzarà el PDI actiu, en pràctiques o en llicència d'estudis. No es comptabilitzarà PDI en una altra situació administrativa.

Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: ÚS DELS RECURSOS HUMANS 57
Tema: RECURSOS HUMANS

IPED1

Alumnes sobre Personal Docent i Investigador (PDI) equivalent a temps complet

Expressió: Aetc/Petc

Desagregació:

Grau i màster oficial

Comentari: Nombre d'alumnes (grau i màster oficial) per cada personal docent i investigador. Tant els alumnes com el
personal es calculen en unitats equivalents a temps complet (EJC) en funció de les necessitats dels
alumnes (mesurat pels crèdits matriculats) i la dedicació del PDI (mesurat per hores de contracte).
Font:

SIUVP

Període:

2012/2013

-

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Aetc

Nombre d'alumnes ETC matriculats de grau i màster oficial en el curs
n/n + 1.

Desagregació:

Grau i màster oficial

Desagregació:

Branca d'ensenyament

Notes:
Es calcula com a total crèdits ordinaris matriculats en el curs n/n+1 dividit entre seixanta.

Petc

PDI ETC (plantilla ocupacional) per categoria a 31 de desembre de l'any
n

Notes:
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà utilitzant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5
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Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: ÚS DELS RECURSOS HUMANS 58
Tema: RECURSOS HUMANS

IPED2

Alumnes sobre Personal d'Administració i Serveis (PAS) equivalent a temps
complet
Desagregació:

Expressió: Aetc/PAS_cat_etc

Grau i màster oficial

Comentari: Nombre d'alumnes (grau i màster oficial) per cada personal d'administració i serveis. Tant els alumnes com
el personal es calculen en unitats equivalents a temps complet (EJC) en funció de les necessitats dels
alumnes (mesurat pels crèdits matriculats) i la dedicació del PAS (mesurat per hores de contracte).
Font:

Període:

SIUVP

2012/2013

-

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Aetc

Nombre d'alumnes ETC matriculats de grau i màster oficial en el curs
n/n + 1.

Desagregació:

Grau i màster oficial

Desagregació:

Grup professional

Notes:
Es calcula com a total crèdits ordinaris matriculats en el curs n/n+1 dividit entre seixanta.

PAS_cat_etc PAS ETC per grup professional el 31 de desembre de l'any n (per al curs
n/n+1)

Notes:
La conversió d'un PAS equivalent a temps complet es farà segons el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o mes: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5.

Àmbit: PROCESSOS DOCENTS

Dimensió: ÚS DELS RECURSOS HUMANS 59
Tema: RECURSOS HUMANS

IPED3

Personal Docent i Investigador (PDI) sobre Personal d'Administració i Serveis
(PAS), tots dos equivalents a temps complet

Expressió: Petc/PAS_cat_etc

Desagregació:

Grup professional

Comentari: Nombre de persones en docència i investigació (PDI) per cada 100 persones en administració i serveis
(PAS) equivalent a temps complet a partir de les hores de contractes de tots dos.
Font:

SIUVP

Període:

2012

-

2014

Variables usades per a definir l'indicador
PAS_cat_etc PAS ETC per grup professional el 31 de desembre de l'any n (per al curs
n/n+1)

Desagregació:

Grup professional

Notes:
La conversió d'un PAS equivalent a temps complet es farà segons el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o mes: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5.

Petc

PDI ETC (plantilla ocupacional) per categoria a 31 de desembre de l'any
n

Desagregació:

Branca d'ensenyament

Notes:
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà utilitzant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5
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INDICADORS DE RECERCA I TRANFERÈNCIA

30

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 19
Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRF13

Recursos captats en R+D sobre el total d'ingressos

Expressió: Ridi/Itot

Desagregació: Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos derivat de projectes o treballs d'investigació i desenvolupament
tecnològic contractats per agents privats o procedents de convocatòries públiques.
Font:

Període:

CRUE

‐

2010

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:

Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Ridi

Recursos captats en R+D en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:

Drets reconeguts nets en l'exercici n per projectes o treballs d'investigació i desenvolupament tecnològic contractats.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 20
Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRF14

Recursos públics captats en R+D sobre el total d'ingressos

Expressió: Ridipub/Itot

Desagregació: Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos derivat de projectes o treballs d'investigació i desenvolupament
tecnològic procedent de convocatòries públiques.
Font:

CRUE

Període:

‐

2010

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:

Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Ridipub

Recursos públics captats en R+D en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:

Drets reconeguts nets en l'exercici n
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Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 22
Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRF16

Recursos generats per l'explotació de llicències sobre el total d'ingressos

Expressió: Ipat/Itot

Desagregació: Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos generat per l'ús, explotació o modificació d'una determinada tecnologia o
coneixement la llicència de la qual pertany a la universitat.
Font:

IUNE i CRUE

Període:

‐

Variables usades per a definir l'indicador
Ingressos totals obtinguts en l'exercici n per patents llicenciades en el
període n / n‐4.

Ipat

Desagregació:

Universitat

Desagregació:

Universitat

Notes:

Drets reconeguts nets en l'exercici n. Inclou totes les patents independentment del tipus.
Ingressos totals en l'exercici n.

Itot
Notes:

Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: QUALITAT DELS RECURSOS HUMANS 40
Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRC3

Personal Docent i Investigador (PDI) Doctor respecte al total PDI

Expressió: Ndoctor/Npdi

Desagregació: Àrea de coneixement CNEAI

Comentari: Proporció del Personal Docent i Investigador (PDI) que té plaça amb requisit de doctor. Un percentatge més
elevat suposa una major capacitat investigadora per part de la universitat.
Font:

SIUVP

Període:

2012

‐

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Ndoctor

Nombre de PDI ocupacional que té plaça amb requisit de doctor el 31
de desembre de l'any n

Desagregació:

Àrea de coneixement CNEAI

Nombre de PDI ocupacional el 31 de desembre de l'any n

Desagregació:

Branca d'ensenyament

Notes:

Npdi
Notes:

Es comptabilitzarà el PDI actiu, en pràctiques o en llicència d'estudis. No es comptabilitzarà PDI en una altra situació administrativa.

32

Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 87
Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRDP1

Nombre d'articles científics publicats per professor doctor ETC
Desagregació: Àrea de coneixement CNEAI

Expressió: Pub/Pdetc

Comentari: Nombre de documents publicats i recollits en les bases de dades multidisciplinars de la Web of Science per
cada 100 professors doctor equivalents a temps complet. La suma dels documents per branca
d'ensenyament no coincideix amb el total perquè hi ha publicacions multidisciplinars que es comptabilitzen
en diverses branques.
Font:

Període:

IUNE i SIUVP

‐

2012

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Pdetc

Professors doctors equivalents a temps complet (plantilla ocupacional)
el 31 de desembre al any n

Àrea de coneixement CNEAI

Desagregació:

Notes:

Es comptabilitzen els professors que ocupen plaça per a la qual s'exigeix el títol de doctor.
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà usant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5

Pub

Nombre d'articles científics publicats

Àrea de coneixement WoS

Desagregació:

Notes:

Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: PRODUCCIÓ CIENTÍFICA 88
Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRDP2

Tesis doctorals per professor doctor a temps complet

Expressió: Tesis/Pdetc

Desagregació: Àrea de coneixement CNEAI

Comentari: Rendiment del professorat doctor de cada universitat en la formació de nous doctors. Nombre de tesis
doctorals llegides per cada 100 professors equivalents a temp complet amb la categoria de doctor.
Font:

SIUVP i TESEO

Període:

2012/2013

‐

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Pdetc

Professors doctors equivalents a temps complet (plantilla ocupacional)
el 31 de desembre al any n

Desagregació:

Àrea de coneixement CNEAI

Notes:

Es comptabilitzen els professors que ocupen plaça per a la qual s'exigeix el títol de doctor.
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà usant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5

Tesis

Nombre de tesis doctorals llegides durant el curs n / n + 1

Desagregació:

Àrea de coneixement CNEAI

Notes:
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Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: TRANSFERÈNCIA 94

Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRDT2

Patents registrades per professor doctor
Desagregació: Universitat

Expressió: Npatn/Pdetc

Comentari: Capacitat innovadora dels equips investigadors de cada universitat. Nombre de patents registrades a
l'Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) per cada 1.000 professors equivalents a temp complet
amb categoria de doctor.
Font:

Període:

IUNE i SIUVP

‐

2012

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Npatn

Nombre de patents registrades a l'OEPM l'any n

Desagregació:

Universitat

Professors doctors equivalents a temps complet (plantilla ocupacional)
el 31 de desembre al any n

Desagregació:

Àrea de coneixement CNEAI

Notes:

Pdetc
Notes:

Es comptabilitzen els professors que ocupen plaça per a la qual s'exigeix el títol de doctor.
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà usant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5

Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: TRANSFERÈNCIA 95

Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRDT3

Recursos captats en R+D per professor doctor equivalent a temps complet

Expressió: Ridi/Pdetc

Desagregació: Àrea de coneixement CNEAI

Comentari: Capacitat de captació d'ingressos derivats de projectes o treballs d'investigació i desenvolupament
tecnològic contractats per agents privats o procedents de convocatòries públiques per professor equivalent
a temps complet amb categoria de doctor. Indicador expressat en euros.
Font:

CRUE i SIUVP

Període:

2012

‐

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Professors doctors equivalents a temps complet (plantilla ocupacional)
el 31 de desembre al any n

Pdetc

Desagregació:

Àrea de coneixement CNEAI

Notes:

Es comptabilitzen els professors que ocupen plaça per a la qual s'exigeix el títol de doctor.
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà usant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5
Recursos captats en R+D en l'exercici n

Ridi

Desagregació:

Universitat

Notes:

Drets reconeguts nets en l'exercici n per projectes o treballs d'investigació i desenvolupament tecnològic contractats.
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Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: TRANSFERÈNCIA 96

Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRDT4

Recursos públics captats en R+D per professor doctor equivalent a temps
complet
Desagregació: Àrea de coneixement CNEAI

Expressió: Ridipub/Pdetc

Comentari: Capacitat de captació d'ingressos derivat de projectes o treballs d'investigació i desenvolupament
tecnològic procedent de convocatòries públiques per professor equivalent a temps complet amb categoria
de doctor. Indicador expressat en euros.
Font:

Període:

CRUE i SIUVP

‐

2012

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Pdetc

Professors doctors equivalents a temps complet (plantilla ocupacional)
el 31 de desembre al any n

Àrea de coneixement CNEAI

Desagregació:

Notes:

Es comptabilitzen els professors que ocupen plaça per a la qual s'exigeix el títol de doctor.
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà usant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5

Ridipub

Recursos públics captats en R+D en l'exercici n

Universitat

Desagregació:

Notes:

Drets reconeguts nets en l'exercici n

Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: TRANSFERÈNCIA 97

Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRDT5

Recursos privats captats en R+D per professor doctor equivalent a temps
complet

Expressió: Ridiprv/Pdetc

Desagregació: Àrea de coneixement CNEAI

Comentari: Capacitat de captació d'ingressos derivats de projectes o treballs d'investigació i desenvolupament
tecnològic contractats per agents privats per professor equivalent a temps complet amb categoria de
doctor. Indicador expressat en euros.S'entén que el valor mostrat per a la UJI en els anys 2012 i 2013 es
deriva d'un error de desagregació entre pública i privada en remetre la informació a la CRUE
Font:

CRUE i SIUVP

Període:

2012

‐

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Pdetc

Professors doctors equivalents a temps complet (plantilla ocupacional)
el 31 de desembre al any n

Desagregació:

Àrea de coneixement CNEAI

Notes:

Es comptabilitzen els professors que ocupen plaça per a la qual s'exigeix el títol de doctor.
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà usant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5

Ridiprv

Recursos privats captats en R+D en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:

Drets reconeguts nets en l'exercici n
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Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: TRANSFERÈNCIA 98

Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRDT6

Recursos generats per l'explotació de llicències per professor doctor

Expressió: Ipat/Pdetc

Desagregació: Universitat

Comentari: Import generat per l'ús, explotació o modificació d'una determinada tecnologia o coneixement la llicència
de la qual pertany a la universitat en relació al nombre de professors doctor a temps complet. Indicador
expressat en euros.
Font:

‐

Període:

IUNE i SIUVP

Variables usades per a definir l'indicador
Ingressos totals obtinguts en l'exercici n per patents llicenciades en el
període n / n‐4.

Ipat

Desagregació:

Universitat

Desagregació:

Àrea de coneixement CNEAI

Notes:

Drets reconeguts nets en l'exercici n. Inclou totes les patents independentment del tipus.
Professors doctors equivalents a temps complet (plantilla ocupacional)
el 31 de desembre al any n

Pdetc
Notes:

Es comptabilitzen els professors que ocupen plaça per a la qual s'exigeix el títol de doctor.
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà usant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5

Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: QUALITAT DELS RESULTATS DE R + T 99
Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRDCI1

Impacte normalitzat de la producció científica

Expressió: NI

Desagregació: Àrea de coneixement WoS

Comentari: Mitjana de cites per document que reben, un any en concret, els articles publicats per una universitat els
dos anys anteriors al moment del càlcul.
Font:

IUNE

Període:

2002

‐

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Impacte normalitzat de la producció científica

NI
Notes:
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Desagregació:

Àrea de coneixement WoS

Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: QUALITAT DELS RESULTATS DE R + T 100
Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRDCI2

Cites per document científic

Expressió: Citas/Pub

Desagregació: Àrea de coneixement WoS

Comentari: Mitjana de cites per document rebudes per les publicacions anuals de cada universitat. Aquest indicador
disminueix a mesura que disminueix la distància de citació.
Font:

Període:

IUNE

2002

‐

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Citas

Cites per document

Desagregació:

Àrea de coneixement WoS

Nombre d'articles científics publicats

Desagregació:

Àrea de coneixement WoS

Notes:

Pub
Notes:

Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: QUALITAT DELS RESULTATS DE R + T 101
Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRDCI3

Articles científics en revistes del primer quartil sobre el total d'articles

Expressió: Pub1q/Pub

Desagregació: Àrea de coneixement WoS

Comentari: Percentatge anual de documents publicats en les revistes del primer quartil de l'àrea de coneixement del
Journal Citation Reports a la qual estiguen adscrits. Les revistes del primer quartil de cada àrea són les que
tenen un major factor d'impacte.
Font:

IUNE

Període:

2002

‐

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Pub

Nombre d'articles científics publicats

Desagregació:

Àrea de coneixement WoS

Nombre d'articles científics publicats en el primer quartil

Desagregació:

Àrea de coneixement WoS

Notes:

Pub1q
Notes:

Si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5.
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Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: INTERNACIONALITZACIÓ DELS RESULTATS DE R + T 103
Tema: RECERCA I TRANSFERÈNCIA

IRDI1

Articles científics en col∙laboració internacional sobre el total

Expressió: Pubint/Pub

Desagregació: Àrea de coneixement WoS

Comentari: Grau d'internacionalització de l'activitat científica d'una universitat. Percentatge de documents signats
amb, almenys, una institució estrangera respecte al total de documents publicats.
Font:

IUNE

Període:

2002

‐

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Pub

Nombre d'articles científics publicats

Desagregació:

Àrea de coneixement WoS

Nombre d'articles científics publicats en col∙laboració internacional

Desagregació:

Àrea de coneixement WoS

Notes:

Pubint
Notes:
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INDICADORS DE DADES ECONÒMIQUES

39

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS

1

Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF1

Ingressos totals

Expressió: Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: Import total dels drets reconeguts nets en la liquidació del pressupost de les universitats (milions d'euros).
Inclou taxes i preus públics, transferències corrents i de capital, ingressos patrimonials i operacions
financeres.
Font:

Ministerio de Educación

Període:

-

2008

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF1a

Ingressos per alumne equivalent a temps complet

Expressió: Itot/Aetc

Desagregació:

Grau i màster oficial

Comentari: Import total dels drets reconeguts nets en la liquidació del pressupost de les universitats per alumne de
grau i màster oficial equivlent a temps complet (mesurat pels crèdits matriculats). Indicador expressat en
euros.
Font:

CRUE i SIUVP

Període:

-

2008

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Aetc

Nombre d'alumnes ETC matriculats de grau i màster oficial en el curs
n/n + 1.

Desagregació:

Grau i màster oficial

Desagregació:

Universitat

Notes:
Es calcula com a total crèdits ordinaris matriculats en el curs n/n+1 dividit entre seixanta.

Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.
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2

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF1b

Ingressos per personal equivalent a temps complet (PDI i PAS)

Expressió: Itot/(Petc + PAS_cat_etc)

Desagregació:

Universitat

Comentari: Import total dels drets reconeguts nets en la liquidació del pressupost de les universitats per personal (PDI
i PAS) equivalent a temps complet. Indicador expressat en euros.
Font:

CRUE i SIUVP

Període:

-

2008

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

PAS_cat_etc PAS ETC per grup professional el 31 de desembre de l'any n (per al curs
n/n+1)

Desagregació:

Grup professional

Notes:
La conversió d'un PAS equivalent a temps complet es farà segons el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o mes: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5.

Petc

PDI ETC (plantilla ocupacional) per categoria a 31 de desembre de l'any
n

Desagregació:

Branca d'ensenyament

Notes:
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà utilitzant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5
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3

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS

4

Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF1c

Ingressos per personal PDI equivalent a temps complet

Expressió: Itot/Petc

Desagregació:

Universitat

Comentari: Import total dels drets reconeguts nets en la liquidació del pressupost de les universitats per personal
docent i investigador (PDI) equivalent a temps complet. Indicador expressat en euros.
Font:

Període:

CRUE i SIUVP

-

2008

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Universitat

Desagregació:

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Petc

PDI ETC (plantilla ocupacional) per categoria a 31 de desembre de l'any
n

Branca d'ensenyament

Desagregació:

Notes:
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà utilitzant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF2

Recursos públics nacionals sobre el total d'ingressos

Expressió: Fpub/Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos procedent del sector públic nacional. Mesura la capacitat de la
universitat per obtindre recursos a través dels agents públics nacionals. Aquests ingressos engloben les
transferències corrents i de capital procedents de l'Administració General de l'Estat (AGE) i de les
comunitats autònomes.
Font:

CRUE i Ministerio de Educación

Període:

-

2008

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Fpub

Total recursos nacionals públics en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Desagregació:

Universitat

Notes:
Articles 40, 45, 70 i 75 dels drets reconeguts nets en l'exercicic n.

Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.
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5

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS

6

Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF3

Recursos propis sobre el total d'ingressos

Expressió: Fpriv/Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos procedent de recursos propis. Mesura la capacitat de la universitat per
obtindre recursos per la seua pròpia activitat. S'entén per recursos propis els drets reconeguts nets
procedents de taxes, preus públics i altres ingressos (capítol 3), ingressos patrimonials (capítol 5) i per
alienació d'inversions reals (capítol 6), així com els recursos captats d'empreses privades.
Font:

CRUE

Període:

-

2008

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Fpriv

Total recursos privats en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:
Capítols III, V i VI dels drets reconeguts nets en l'exercici n, més els articles de finançament privat 47 i 77.

Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS

7

Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF4

Recursos captats per taxes i preus públics sobre el total d'ingressos

Expressió: Tpp/Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos derivat de les taxes i preus públics obtingut per la matrícula d'alumnes en
qualsevol tipus de cursos en centres propis (grau, màster, doctorat i altres). No s'inclouen els ingressos per
activitats de formació contínua.
Font:

CRUE

Període:

-

2008

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Tpp

Recursos captats per taxes i preus públics en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:
Articles 30 i 31 dels drets reconeguts en l'exercici n corresponents a centres propis excepte els relatius a formació contínua.
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Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS

9

Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF5a

Percentatge dels recursos captats per taxes i preus públics procedent d'estudis
de grau

Expressió: Tgrado/Tpp

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos derivat de les taxes i preus públics dels centres propis que procedeix de la
matrícula d'alumnes en cursos de grau oficial.
Font:

CRUE

Període:

2008

-

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Tgrado

Recursos captats per tases i preus públics de matrícula de grau oficial
en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:
Articles 30 i 31 dels drets reconeguts nets en l'exercici n corresponents a matrícula de grau de centres propis.

Tpp

Recursos captats per taxes i preus públics en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:
Articles 30 i 31 dels drets reconeguts en l'exercici n corresponents a centres propis excepte els relatius a formació contínua.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 11
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF6a

Percentatge dels recursos captats per taxes i preus públics procedent d'estudis
de màster

Expressió: Tmaster/Tpp

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos derivat de les taxes i preus públics dels centres propis que procedeix de la
matrícula d'alumnes en cursos de màster oficial.
Font:

CRUE

Període:

2008

-

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Tmaster

Recursos captats per tases i preus públics de matrícula de màster oficial
en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:
Articles 30 i 31 dels drets reconeguts nets en l'exercici n corresponents a matrícula de màster de centres propis.

Tpp

Recursos captats per taxes i preus públics en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:
Articles 30 i 31 dels drets reconeguts en l'exercici n corresponents a centres propis excepte els relatius a formació contínua.

44

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 13
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF7a

Percentatge dels recursos captats per taxes i preus públics procedent d'estudis
de doctorat

Expressió: Tdoctor/Tpp

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos derivat de les taxes i preus públics dels centres propis que procedeix de la
matrícula d'alumnes en cursos de doctorat.
Font:

CRUE

Període:

-

2010

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Tdoctor

Recursos captats per taxes i preus públics de matrícula de doctorat en
l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets en l'exercici n

Tpp

Recursos captats per taxes i preus públics en l'exercici n

Notes:
Articles 30 i 31 dels drets reconeguts en l'exercici n corresponents a centres propis excepte els relatius a formació contínua.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 16
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF10

Percentatge de l'import de les beques de grau oficial no aportades pel
Ministeri, Conselleria o UE sobre el total d'ingressos

Expressió: Ibeca/Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: S'inclou l'import de les beques concedides a alumnes de grau oficial que no provinguen del Ministeri,
Conselleria d'Educació o la UE. En el cas de beques cofinançades s'inclou la part finançada per la
universitat. Les beques procedents d'institucions privades s'inclouen íntegrament.
Font:

CRUE

Període:

2008/2009

-

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Ibeca

Import, en euros, de les beques concedides a través de la universitat a
alumnes matriculats de grau oficial i diferents de les aportades pel
Ministeri, Conselleria o UE en el curs n / n + 1

Desagregació:

Universitat

Notes:
S'inclouen les beques que compleixen els següents requisits:
 Ser concedides a alumnes matriculats de grau oficial
 No ser finançades íntegrament pel Ministeri, la Conselleria o la UE.
En aquells casos que la universitat siga cofinançadora d'una beca amb una d'aquestes institucions només s'inclourà l'import finançat per
la universitat.
Les beques patrocinades per institucions privades s'inclouran íntegrament.

Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.
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Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 18
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF12

Percentatge que representen las beques públiques sobre el total d'ingressos

Expressió: Ibecpub/Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: S'inclouen tots els conceptes corresponents a imports aportats per institucions públiques per finançar els
estudis de grau, entre d'altres deduccions per família nombrosa, matrícula d'honor, per víctima de
terrorisme o per discapacitat, respecte al total ingresos.
Font:

Període:

CRUE

-

2008/2009

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Ibecpub

Import, en euros, de les beques públiques - autonòmiques, estatals i
europees - concedides a alumnes matriculats de grau oficial de la
universitat en el curs acadèmic n/n+1

Desagregació:

Universitat

Notes:
Import dels Components de Normativa estatal i autonòmica (CNEA) destinades a donar suport econòmicament a les famílies.

Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 19
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF13

Recursos captats en R+D sobre el total d'ingressos

Expressió: Ridi/Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos derivat de projectes o treballs d'investigació i desenvolupament
tecnològic contractats per agents privats o procedents de convocatòries públiques.
Font:

CRUE

Període:

-

2010

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Ridi

Recursos captats en R+D en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets en l'exercici n per projectes o treballs d'investigació i desenvolupament tecnològic contractats.

46

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 20
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF14

Recursos públics captats en R+D sobre el total d'ingressos

Expressió: Ridipub/Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos derivat de projectes o treballs d'investigació i desenvolupament
tecnològic procedent de convocatòries públiques.
Font:

Període:

CRUE

-

2010

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Ridipub

Recursos públics captats en R+D en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets en l'exercici n

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 21
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF15

Recursos captats a través de contractes sobre el total d'ingressos

Expressió: Rart83/Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos derivat de contractes amb persones, universitats o entitats públiques i
privades per a la realització de treballs científics, tècnics o artístics, així com per al desenvolupament
d'ensenyaments d'especialització o activitats específiques de formació (art.83 de la Llei Orgànica 6/2011).
Font:

CRUE

Període:

-

2008

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Rart83

Recursos captats a través de contractes de l'art. 83 de la Llei Orgànica
6/2001, en l'exercici n

Desagregació:

Universitat

Notes:
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Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 22
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF16

Recursos generats per l'explotació de llicències sobre el total d'ingressos

Expressió: Ipat/Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge del total d'ingressos generat per l'ús, explotació o modificació d'una determinada tecnologia o
coneixement la llicència de la qual pertany a la universitat.
Font:

IUNE i CRUE

Període:

-

Variables usades per a definir l'indicador
Ipat

Ingressos totals obtinguts en l'exercici n per patents llicenciades en el
període n / n-4.

Desagregació:

Universitat

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets en l'exercici n. Inclou totes les patents independentment del tipus.

Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 23
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF17

Recursos captats per activitats de formació contínua sobre el total d'ingressos

Expressió: Ifc/Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: Ingressos procedents del desenvolupament de programes de formació contínua (euros) per cada 1.000
euros d'ingressos totals. En el cas de la U. de València la formació contínua es realitza a través d'Adeit
Fundació-Empresa per la qual cosa l'import corresponent s'ha afegit convenientment en el numerador i
denominador de les variables afectades.
Font:

SIUVP i CRUE

Període:

-

2008

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Ifc

Ingressos obtinguts per formació contínua en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Recursos captats en programes de formació contínua en termes de drets reconeguts nets en l'exercici n.

Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.
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Universitat

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 24
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF18

Import de les beques concedides a alumnes de grau sobre el total d'ingressos

Expressió: (Ibeca + Ibecpub)/Itot

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge del import total de beques concedides a alumnes de grau respecte als ingressos totals.
Font:

CRUE

Període:

2008/2009

-

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Ibeca

Import, en euros, de les beques concedides a través de la universitat a
alumnes matriculats de grau oficial i diferents de les aportades pel
Ministeri, Conselleria o UE en el curs n / n + 1

Desagregació:

Universitat

Notes:
S'inclouen les beques que compleixen els següents requisits:
 Ser concedides a alumnes matriculats de grau oficial
 No ser finançades íntegrament pel Ministeri, la Conselleria o la UE.
En aquells casos que la universitat siga cofinançadora d'una beca amb una d'aquestes institucions només s'inclourà l'import finançat per
la universitat.
Les beques patrocinades per institucions privades s'inclouran íntegrament.

Ibecpub

Import, en euros, de les beques públiques - autonòmiques, estatals i
europees - concedides a alumnes matriculats de grau oficial de la
universitat en el curs acadèmic n/n+1

Desagregació:

Universitat

Notes:
Import dels Components de Normativa estatal i autonòmica (CNEA) destinades a donar suport econòmicament a les famílies.

Itot

Ingressos totals en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Drets reconeguts nets de la liquidació del pressupost d'ingressos de la universitat en l'exercici n.

49

Àmbit: RECURSOS

Dimensió: RECURSOS FINANCERS 25
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRF19

Beques pròpies i privades sobre el total de beques concedides a alumnes de
grau

Expressió: Ibeca/(Ibeca + Ibecpub)

Desagregació:

Universitat

Comentari: Percentatge de les beques que no procedeixen del Ministeri, Conselleria d'Educació o la UE respecte al
total de beques concedides a alumnes de grau.
Font:

CRUE

Període:

2008/2009

-

2013/2014

Variables usades per a definir l'indicador
Ibeca

Import, en euros, de les beques concedides a través de la universitat a
alumnes matriculats de grau oficial i diferents de les aportades pel
Ministeri, Conselleria o UE en el curs n / n + 1

Desagregació:

Universitat

Notes:
S'inclouen les beques que compleixen els següents requisits:
 Ser concedides a alumnes matriculats de grau oficial
 No ser finançades íntegrament pel Ministeri, la Conselleria o la UE.
En aquells casos que la universitat siga cofinançadora d'una beca amb una d'aquestes institucions només s'inclourà l'import finançat per
la universitat.
Les beques patrocinades per institucions privades s'inclouran íntegrament.

Ibecpub

Import, en euros, de les beques públiques - autonòmiques, estatals i
europees - concedides a alumnes matriculats de grau oficial de la
universitat en el curs acadèmic n/n+1

Desagregació:

Universitat

Notes:
Import dels Components de Normativa estatal i autonòmica (CNEA) destinades a donar suport econòmicament a les famílies.
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Àmbit: RESULTATS DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA

Dimensió: FORMACIÓ CONTÍNUA 92
Tema: DADES ECONÒMIQUES

IRDF2

Recursos captats per activitats de formació contínua per PDI ETC

Expressió: Ifc/Petc

Desagregació:

Universitat

Comentari: Ingressos procedents del desenvolupament de programes de formació contínua (euros) per personal
docent i investigador (PDI) equivalent a temps complet. En el cas de la U. de València la formació contínua
es realitza a través d'Adeit Fundació-Empresa per la qual cosa l'import corresponent s'ha afegit
convenientment en el numerador i denominador de les variables afectades.
Font:

SIUVP i CRUE

Període:

2012

-

2013

Variables usades per a definir l'indicador
Ifc

Ingressos obtinguts per formació contínua en l'exercici n.

Desagregació:

Universitat

Notes:
Recursos captats en programes de formació contínua en termes de drets reconeguts nets en l'exercici n.

Petc

PDI ETC (plantilla ocupacional) per categoria a 31 de desembre de l'any
n

Desagregació:

Branca d'ensenyament

Notes:
La conversió a professor equivalent a temps complet es farà utilitzant el següent criteri:
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és 37,5 o més: ETC = 1
 si el nombre d'hores setmanals en contracte és menor a 37,5: ETC = (hores setmanals en contracte) / 37,5
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