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L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari (AQU) i les universitats catalanes,
per tal de copsar el grau d’inserció laboral dels titulats, realitzen una enquesta amb una
periodicitat triennal. L’enquesta permet conèixer no només la inserció sinó qüestions
més especifiques com la temporalitat, la satisfacció respecte de la formació rebuda i el
lloc de treball i el nivell de retribució, entre d’altres. L’anàlisi de les dades de les
titulacions de la Facultat de Farmàcia, és d’interès per al disseny d’estratègies i
d’activitats de orientació professional al centre.
L’enquesta s’ha dut a terme per via telefònica durant el 2014 a més de 28.000 titulats
l’any 2010, per tant són referides a Llicenciats en Farmàcia i Ciència i Tecnologia dels
Aliments (CTA) i als Diplomats de Nutrició Humana i Dietètica (NHD). L’anàlisi d’aquestes
dades en referència a aquests ensenyaments en el marc de les titulacions de Ciències de
la Salut i de les titulacions de la UB, mostren trets característics i diferencials entre les
titulacions que s’haurien d’analitzar també en el context socio-econòmic actual.
http://www.aqu.cat/doc/doc_14857668_1.pdf
GRAU D’INSERCIÓ PROMOCIÓ 2010
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La taxa d’ocupació per NHD, CTA i Farmacia es troba entre
el 80% i el 90%, dins dels valors per a l’àrea de Ciències de
la Salut i de la UB.
Els egressats en Farmàcia i CTA ocupen contractes
permanents en un 85 i 75% respectivament. A NHD la
contractació a temps parcial és d’un 50%, molt superior a la
de Farmàcia o CTA (aproximadament d’un 13%), i també
més gran de la mitjana dels ensenyaments en Ciències de la
Salut (26%). El 10% dels egressats de NHD treballen com
autònoms, a CTA un 8 % i a Farmàcia 5%.
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SATISFACCIO GENERAL AMB LA FEINA
(Mitjana entre 1 i 7)

CIENCIES DE LA
SALUT AGRUPA:
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QUALITAT DE LA INSERCIÓ
El sou mig brut anual dels llicenciats en Farmàcia es
troba entre 18.000-24.000 €. En el cas de CTA les
oscil•lacions són més grans entre 12.000-30.000€, i NHD
hi ha dos grups un de 18.000-24.000€ i un altre que
probablement correspon als que treballen a jornada
parcial de 9.000€.
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• CIENCIA I TECNOLOGIA
DELS ALIMENT (CTA)
• FARMACIA
• INFERMERIA
• MEDICINA
• NUTRICIÓ HUMANA I
DIETÈTICA (NHD)
• ODONTOLOGIA
• PODOLOGIA
• PSICOLOGIA
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CONCLUSIONS
 En relació a la situació anterior a l’actual crisi econòmica, tot i que les dades de l’enquesta dels titulats i titulades de la
promoció de l’any 2004 reportaven un 95,7% d’ocupació (9 punts per sobre de l’actual dada), s’observa com s’està produint
una recuperació en relació a les dades de l’anterior enquesta (titulats del 2007), on la taxa d’ocupació era 3,39 punts inferior
a l’actual.
 Els resultats sobre la satisfacció dels coneixements rebuts i de la seva adequació al lloc de feina, aporten dades importants
per tal de vetllar, i si s’escau revisar, els continguts de les matèries i la estructura dels plans d’estudis que facin que la
formació rebuda sigui la que és necessària per la inserció exitosa i de qualitat dels egressats
 Les dades de percepcions brutes anuals indiquen que s’han de revaloritzar les capacitats dels egressats dels tres
ensenyaments, principalment els de CTA, per tal d’assolir estipendis més alts i treballs més qualificats d’acord amb la seva
formació i especialització.

