
TITULACIÓ: DOBLE TITULACIÓ EN TURISME I MÀRQUETING

CURS D'INICI DELS ESTUDIS: 2023-2024

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

 

ACCÉS I MATRÍCULA  

2023/24

Nombre de places ofertes de nou accés 30

Demanda/Oferta en primera opció al juny

Estudiants matriculats de nou ingrès

Percentatge de dones de nou ingrés matriculades
Percentatge d'estudiants de nou ingrès matriculats en primera 

opció

Percentatge de matriculats de nou ingrès segons via d'accés

PAU

CFGS

Titulats

Altres

Nota de tall

Percentatge d'estudiants de nou ingrès per intervals de nota 

d'admissió

de 5,00 a 6,99

de 7,00 a 8,99

de 9,00 a 10,99

de 11,00 a 14,00

sense dades

Nombre total d'estudiants matriculats

Percentatge de dones matriculades a la titulació

Mitjana de crèdits matriculats per estudiant

PROFESSORAT

Consultar indicadors de les titulacions que formen la doble titulació

MOBILITAT

2023/24

Percentatge d'estudiants propis que surten en programa de 

mobilitat

SATISFACCIÓ

2023/24

Taxa d'intenció de repetir estudis

Satisfacció dels estudiants amb la docència rebuda

Satisfacció dels estudiants amb els serveis generals

Satisfacció del professorat que imparteix classes en aquest estudi 

amb la seva tasca com a docent

Satisfacció del personal d'administració i serveis de TecnoCampus 

amb la seva tasca professional

Satisfacció de les empreses/institucions amb les pràctiques 

realitzades pels estudiants (escala 1-10)

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


RESULTATS ACADÈMICS

2023/24

Taxa de rendiment a primer curs desagregada per nota d'admissió      

de 5,00 a 5,99

de 6,00 a 6,99

de 7,00 a 7,99

de 8,00 a 8,99

de 9,00 a 9,99

de 10,00 a 10,99

de 11,00 a 11,99

de 12,00 a 13,99

Taxa de rendiment a primer curs                                            Global

Dones

Homes
Taxa de rendiment desagregada per nota d'admissió

de 5,00 a 5,99

de 6,00 a 6,99

de 7,00 a 7,99

de 8,00 a 8,99

de 9,00 a 9,99

de 10,00 a 10,99

de 11,00 a 11,99

de 12,00 a 13,99

Taxa de rendiment                                                                    Global

Dones

Homes

Taxa d'abandonament normatiu a primer curs

Taxa d'abandonament global (del curs N al curs N+1)

Taxa de graduació en t i t+1

Taxa d'eficiència                                                                         Global

Dones

Homes

Durada mitjana dels estudis per cohort

INSERCIÓ LABORAL

Consultar indicadors de les titulacions que formen la doble titulació

Els indicadors 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


