
TITULACIÓ: MÀSTER UNIVERSITARI EN ATENCIÓ INTEGRADA EN LA CRONICITAT I L'ENVELLIMENT

CURS D'INICI DELS ESTUDIS: 2019/2020

La descripció dels indicadors i la fitxa técnica de les enquestes es pot trobar fent clic aquí

ACCÉS I MATRÍCULA

2019/20 2021/22 2022/23

Nombre de places ofertes de nou accés 20 20 0 *

Estudiants matriculats de nou ingrès 8 9 -

Percentatge de dones de nou ingrés matriculades 100,00% 100,00% -

Percentatge d'estudiants matriculats de nou ingrès 

respecte del total

100,00% 90,00% -

Distribució dels estudiants matriculats en funció de la 

titulació d'accés

Titulacions de ciències socials i jurídiques 0,00% 11,11% -

Titulacions d'enginyeria i arquitectura 0,00% 0,00% -

Titulacions de ciències de la salut 100,00% 88,89% -

Titulacions d'arts i humanitats 0,00% 0,00% -

Titulacions de ciències experimentals 0,00% 0,00% -

Nombre total d'estudiants matriculats 8 10 8

Percentatge de dones matriculades a la titulació 100% 100% 100%

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant 52,25 29,4 29,9

PROFESSORAT

2019/20 2021/22 2022/23

% HIDA segons grau de titulació del professorat

Doctor 93,60% 97,18%

No doctor 6,40% 2,82%

% HIDA per tipologia del professorat

Permanents 39,10% 76,51%

Associats 60,90% 23,49%

Percentatge de dones professores respecte el total 

del professorat 50,00% 53,85%

Percentatge de dones professores permanents 

respecte el total del professorat permanent 80,00% 75,00%

Percentatge de dones professores doctores respecte 

el total del professorat doctor 53,85% 45,45%

HIDA: hores impartides de docència a l'aula

MOBILITAT

2019/20 2021/22 2022/23

Percentatge d'estudiants propis que surten en 

programa de mobilitat

0,00% 0,00%

SATISFACCIÓ

2019/20 2021/22 2022/23

Taxa d'intenció de repetir estudis 100,00% *

Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda 8,0 9,4

Satisfacció dels estudiants amb els serveis generals 8,1 8,4

Satisfacció del professorat que imparteix classes en 

aquest estudi amb la seva tasca com a docent 7,8 7,6

Satisfacció del personal d'administració i serveis de 

TecnoCampus amb la seva tasca professional 7,5 7,8

* A partir del curs 2021/22 el màster és bi-anual. 

* El curs 2021/22 el màster es programa amb durada de 2 cursos, per la qual cosa no es disposarà 

de resultats de satisfacció de graduats/des fins el final del curs 2022/23

https://www.tecnocampus.cat/sites/default/files/QUALITAT/descrip_indicadors.pdf


RESULTATS ACADÈMICS

2019/20 2021/22 2022/23

Taxa de rendiment                                          Global 94,93% 79,06%

Dones 94,93% 79,06%

Homes - -

Taxa d'abandonament   0,00% *

Taxa de graduació en t 87,50% *

Taxa d'eficiència en t                                     Global 100,00% *

Dones 100,00% *

Homes - *

Durada mitjana dels estudis 1,00 *

INSERCIÓ LABORAL

2019/20 2021/22 2022/23

Taxa d'ocupació 100,00% *

Taxa d'adequació de la feina als estudis 100,00% *

Els indicadors del darrer curs encara no publicats, estaran disponibles en la propera actualització de la taula

Aquesta taula segueix la directriu de la Guia per al seguiment de les titulacions oficials de Grau i Màster d'AQU Catalunya de gener de 2022

Darrera actualització: Gener 2023

* El curs 2021/22 el màster es programa amb durada de 2 cursos, per la qual cosa no es disposarà 

de resultats de graduació i abandonament fins el final del curs 2022/23

* El curs 2021/22 el màster es programa amb durada de 2 cursos, per la qual cosa no es disposarà 

de resultats d'inserció laboral de graduats/des fins el final del curs 2022/23


