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Medicina, la titulació amb la taxa 
dʼocupació més elevada, segons 
lʼúltim estudi de lʼOPAL

El Fòrum d'Ocupació de la Universitat 
de València concentrarà més de 60 
empreses i institucions de diversos 
sectors
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Estudis i Anàlisis

Medicina, la titulació amb la taxa dʼocupació més elevada, 
segons lʼúltim estudi de lʼOPAL
 

La titulació que assoleix la taxa d’ocupació actual 
més alta és Medicina, amb el 98% dels titulats, entre 
els anys 2006 i 2010, ocupats. Aquesta dada es 
desprèn del darrer Estudi d’inserció laboral dels 
titulats i titulades de la Universitat de València (EIL 
III), elaborat per l’OPAL. Això no obstant, aquest 
mateix informe sosté que l’àrea acadèmica que ha 
promogut més llocs de treball és la d’ensenyaments 
tècnics, amb el 89,3% de titulats ocupats.

L’EIL III és el darrer estudi d’inserció laboral 
realitzat per l’OPAL, que completa una recerca amb 
dos estudis anteriors: l’EIL I, amb titulats entre els 
anys 1999 i 2003, i l’EIL II, entre 2002 i 2006.

Segons aquest estudi, Medicina és la titulació amb 
la taxa d’ocupació més alta (98%), tot i que només al 
voltant del 42% d’aquests titulats trobaren la primera 
ocupació durant els estudis o dins els sis mesos 
posteriors a l’obtenció de la titulació. No passa el 
mateix amb els títols relacionats amb Criminologia, 
per exemple, que presenten taxes d’ocupació molt 
elevades, però el percentatge de titulats que trobaren 
la primera ocupació abans d’acabar els estudis o dins 
els sis primers mesos supera el 90%.

De fet, aquestes titulacions -grau en Criminologia 
(100%), grau en Ciències de la Seguretat (97,6%) i 
llicenciatura en Criminologia (90,6%)- tenen una 
ocupació major perquè els titulats treballaven abans 
d’iniciar els estudis: es tracta de policies i personal de 
justíci,a majoritàriament.

Després de Medicina, els percentatges d’ocupació 
més elevats corresponen a Enginyeria Informàtica, 
amb el 96,6%; Enginyeria Electrònica, amb el 95,1%; 
Òptica i Optometria, amb el 95%; Mestre en 

Educació Especial, amb el 93,7%; Odontologia, amb 
el 92,9%; Mestre en Audició i Llenguatge, amb el 
91,8%; Farmàcia, amb el 91,7%; i Podologia, amb el 
91,4%.

Malgrat que Medicina és la titulació amb un índex 
d’ocupació més elevat (tret d’un parell de casos 
excepcionals com la doble titulació Informàtica
+Telemàtica i els títols relacionats amb Criminologia), 
l’àrea de Ciències de la Salut no és la primera en 
ocupació, perquè compta amb titulacions que 
presenten taxes molt més baixes, com Infermeria i 
Nutrició.

Així, l’àrea tècnica té la taxa d’ocupació més alta 
perquè totes les titulacions estan per damunt del 
80%. El càlcul de la taxa per àrees implica donar 
més pes a les titulacions amb la població de titulats 
més gran dins de la mateixa àrea. Per tant, en el cas 
de Ciències de la Salut, Fisioteràpia, Infermeria i 
Nutrició fan baixar la taxa del conjunt de l’àrea.

D’altra banda, les titulacions amb menor 
percentatge d’ocupats pertanyen a l’àrea d’estudis 
d’Humanitats -amb el 66,2% d’ocupació- i són 
Història (46,1%), Filologia Clàssica (46,2%), Filosofia 
(58,7%), Geografia (58,9%) i Filologia Italiana 
(60%). La taxa d’ocupació d’aquestes titulacions ha 
experimentat una baixada important des de l’inici de 
la crisi, fins i tot més severa que les titulacions de la 
resta d’àrees. N’és una prova el fet que la taxa 
d’ocupació en l’àrea d’Humanitats ha passat del 
86,1% en l’EIL II al 66,2% en l’EIL III.

La resta d’àrees han registrat un 83,9% 
d’ocupació en el cas de Ciències de la Salut, un 
80,3% en Ciències de l’Educació, el 72,2% en 
Ciències Socials i el 71,4% en Ciències Bàsiques.

En canvi, l’àrea de Ciències de la Salut, amb el 83,9% de titulats ocupats, se situa per sota dels 
ensenyaments tècnics, l’índex d’ocupació dels quals és del 89,3%. Els títols relacionats amb 

Criminologia superen el 90% d’ocupació perquè els titulats treballaven abans de finalitzar els 
estudis: són policies i personal jurídic. La branca acadèmica més afectada per la crisi és 

Humanitats, que ha experimentat un descens de l’ocupació del 20% en tres anys.
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Borsa de Treball i Emprenedoria

Orientació i Assessorament

El Fòrum d'Ocupació de la Universitat de València concentrarà 
més de 60 empreses i institucions de diversos sectors
Els estudiants i titulats universitaris que busquen la 
primera oportunitat laboral o una mil lora 
professional tenen un esdeveniment al qual assistir: 
el VIII Fòrum d'Ocupació de la Universitat de 
València, organitzat per tercer any consecutiu per 
l'OPAL. El Fòrum es durà a terme entre el 12 i el 20 
de novembre als campus dels Tarongers, Blasco 
Ibáñez i Burjassot. 

El Fòrum arrancarà el dia 12 a Tarongers i acollirà 
més de 30 empreses i institucions que a més de 
comptar amb un estand al vestíbul de la Facultat de 
Dret, realitzaran una xarrada en què exposaran, 
entre altres aspectes, els perfils professionals que 
busquen i les ofertes d'ocupació de què disposen. 
Entre aquestes empreses i institucions destaquen, 
entre d’altres, l'empresa distribuïdora Leroy Merlin, 
l'empresa fabricant d'esmalts, colors i frites Torrecid, 
la consultora PwC o els col·legis professionals 
d'Economistes i de Graduats Socials de València.
 
L'endemà, 13 de novembre, a la Facultat de 
Psicologia situada al campus de Blasco Ibáñez, el 
Fòrum estarà enfocat als estudiants i titulats de les 
àrees de Salut i Humanitats. Hi podrem trobar 
empreses com l'Institut Valencià d'Infertilitat (IVI), 
institució mèdica de gran prestigi tant a escala 
nac iona l com in te rnac iona l , l a Fundac ió 
d ' Invest igac ió Hosp i ta l C l ín ic o l ' Inst i tut 
d'Investigació Sanitària La Fe. També hi trobarem 
consultores que ofereixen ocupació en l'estranger. 

Els altres dos dies del Fòrum seran els dies 19 i 20 
de novembre al campus de Burjassot-Paterna. El dia 
19, dirigit a l'àrea de Ciències Bàsiques, el vestíbul de 
la Facultat de Farmàcia acollirà una vintena 
d’estands. Algunes de les empreses que hi seran 
presents seran Martínez Loriente, dedicada a 
l'elaboració i envasament de productes carnis, o 
Plásticos Hidrosolubles, dedicada al disseny i 
fabricació de productes solubles en aigua, 
biodegradables i compostables. 

I ja per a clausurar l'esdeveniment, el dia 20 de 
novembre, el Fòrum se centrarà en les titulacions 
més tècniques de la Universitat de València, les 
enginyeries. Per als estudiants i titulats d'aquesta 
àrea, pot resultar molt interessant conèixer 
personalment els responsables de selecció 
d'empreses tecnològiques com Analog Devices, 
Fermax Electrónica, Everis o Management Solutions, 
entre d’altres.

Les entitats patrocinadores de l'esdeveniment són les 
empreses Torrecid, PwC, Leroy Merlin i Welsein asi 
com el Col·legi professional d'Economistes de 
València, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València i el 
Col·legi de Graduats Socials de València.
 
A través del blog http://www.uv.es/forodempleo i els 
comptes opaluv de Facebook i @OPAL_valencia de 
Twitter, es pot obtenir tota la informació sobre 
l'esdeveniment.

El passat 25 de setembre es va celebrar, en la 
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de 
València, una sessió formativa a càrrec de l'àrea 
d'orientació de l'OPAL en la qual es van tractar 
aspectes clau per a la inserció professional. 

En aquest sentit, es va proporcionar informació 
rellevant sobre com utilitzar les eines per a la 
recerca d'ocupació i com abordar el procés de 
selecció de manera reeixida. 

Van assistir a aquesta conferència 117 alumnes 
d'últims cursos dels graus de Geografia i Medi 
ambient, Història, Història de l'Art, Informació i 
Documentació.

Gran interès dels estudiants universitaris a conèixer “com 
realitzar un procés de selecció”


