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Els pròxims dies 12 i 13 de novembre es 
realitzarà el VII Fòrum d'Ocupació de la 
Universitat de València, organitzat per l'OPAL. 
El Fòrum és un punt de trobada entre les 
empreses que desitgen contractar personal 
qualificat i els estudiants i titulats de la 
Universitat. A més d'establir un primer 
contacte amb aquestes empreses, els nostres 
estudiants i titulats podran lliurar els seus 
currículums i autocandidatures. Però a més, 
el Fòrum ofereix una varietat d'activitats que 
poden contribuir a millorar les competències 
per a la inserció laboral, com ara tallers de 
formació, taules de debat amb especialistes i 
presentacions dels plans d'incorporació de 
personal de les empreses participants.

Davant la difícil situació actual del mercat 
laboral, el VII Fòrum d'Ocupació ofereix 
noves oportunitats per a potenciar la inserció 
laboral dels estudiants i titulats de la 
Universitat de València, un objectiu cap al 
qual l'OPAL orienta tots els seus esforços. 
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Borsa de Treball i Emprenedoria

Orientació i Assessorament

En aquest mes d'octubre es compleix un any 
des de la inauguració de l'oficina de l'OPAL al campus 
de Burjassot-Paterna. La posada en marxa d'aquestes 
oficines, situades a la planta baixa de l'edifici de 
Serveis Generals, ha permès que l'OPAL tinga 
presència als tres campus universitaris.

 Des que l'OPAL va començar l'activitat a la 
nova seu d'aquest campus, s'ha ofert assessorament 
personalitzat, per part d'una tècnica d'orientació, a 
un total de 376 estudiants i titulats. A més, s'han 
realitzat sessions d'assessorament col·lectiu i 
presentacions del servei adreçades als estudiants de 
diferents centres del campus.

La nova seu de l'OPAL al campus de Burjassot-Paterna 
compleix un any 

Últims preparatius per al VII Fòrum d'Ocupació de la 
Universitat de València 

L'OPAL (Observatori d'Inserció Professional i 
Assessorament Laboral) es troba enllestint els 
detalls del VII Fòrum d'Ocupació de la Universitat 
de València, que tindrà lloc els dies 12 i 13 de 
novembre al campus dels Tarongers. 

Entre les empreses i els organismes que hi 
a s s i s t i r a n e s t r o b e n l e s c o n s u l t o r e s 
PricewaterhouseCoopers i Deloitte, els despatxos 
d'advocats Uría Menéndez i CuatreCasas o 
l'empresa Vitaldent.

Cada empresa tindrà un estand en el qual els 
responsables de rec lutament reco l l i ran 

candidatures de les persones interessades i 
mantindran un contacte directe. A més de visitar 
els estands, es podrà participar en activitats 
paral·leles, com xarrades, tallers i taules rodones 
temàtiques sobre emprenedoria o per a conèixer 
la demanda dels ocupadors pel que fa als titulats 
universitaris. 

Com en l'edició passada, se sortejarà un iPad 
entre totes les persones assistents a les activitats 
paral·leles del Fòrum. 

Tota la informació sobre aquest esdeveniment 
es troba en l'adreça: 
http://www.uv.es/forodempleo.
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Estudis i Anàlisis

L'obtenció d'una primera ocupació de qualitat després 
d'acabar els estudis es relaciona positivament amb la qualitat 
de les ocupacions posteriors 

En el marc de l'estudi sobre la inserció laboral 
dels titulats i les titulades de la Universitat que 
ha realitzat l'OPAL, s'estan desenvolupant una 
sèrie d'estudis longitudinals a través del 
seguiment d'una mostra de titulats de 52 
titulacions diferents que van acabar els estudis 
entre 2002 i 2003. Aquest seguiment permet 
analitzar l'evolució d'una selecció d'indicadors 
d'inserció laboral i de qualitat de l'ocupació dels 
titulats enquestats. 

En aquest context, i tenint en compte la 
literatura, que suggereix que els desajusts 
educatius en el primer lloc de treball poden tenir 
conseqüènc i e s mo l t nega t i ve s pe r a l 
desenvolupament de la carrera professional de 
les persones, l'equip de l'Àrea d'Estudis ha 
analitzat la relació entre la qualitat de la primera 
ocupació aconseguida després de l'obtenció de la 
titulació i la qualitat de les ocupacions posteriors. 
En aquest sentit, si bé hi ha estudis que mostren 
que el desajust educatiu i el seu efecte és 
temporal, n'hi ha altres indiquen que començar la 
carrera en una ocupació de qualitat  dolenta té 
efectes negatius que es perpetuen en el temps, 
amb ocupacions subsegüents de qualitat  baixa i 
les conseqüències  corresponents (salaris baixos, 
satisfacció laboral baixa, etc.).

L'objectiu concret de l'estudi ha estat analitzar 
la relació entre dos tipus de (des)ajust educatiu 
(l'ajust entre el nivell educatiu requerit per la 
primera ocupació i el nivell educatiu a què ha 
arribat el titulat, i la relació d'aquesta ocupació 
amb la titulació específica obtinguda), i la 
qualitat de l'ocupació realitzada sis anys després 
de l'obtenció de la titulació. En aquest sentit, 
s'espera que un major ajust en l'ocupació inicial 
incidisca positivament en la qualitat de l'ocupació 
que es té sis anys després de la titulació, i que 
aquesta qualitat es relacione positivament amb el 
salari, la satisfacció laboral i la categoria 
professional.

Aquest estudi es va fer amb una mostra de 
301 titulats i titulades que pertanyen a totes les 
àrees acadèmiques, els quals van ser 
enquestats dos anys després de la titulació per 
a obtenir dades de la seua primera ocupació i 
sis anys després d'acabar els estudis per a 
obtenir dades de l'ocupació que tenien en aquell 
moment. Les hipòtesis de l'estudi van ser 
posades a prova mitjançant l'anàlisi de regressió 
jeràrquica.

Els resultats obtinguts mostren, en primer 
lloc, que el fet d'haver tingut una primera 
ocupació ajustada al nivell educatiu de la 
persona titulada es relaciona positivament amb 
el fet de tenir una ocupació ajustada tant al 
nivell educatiu com al tipus de titulació cursada, 
després de passats sis anys des de la graduació. 
En segon lloc, haver tingut una primera 
ocupació ajustada a la titulació cursada es 
relaciona positivament amb la possessió d'una 
ocupació igualment ajustada a la titulació 
després de sis anys d'acabar els estudis. 

Així mateix, els resultats indiquen que, 
després de sis anys des de la graduació, la 
possessió d'una ocupació ajustada al nivell 
d'estudis es relaciona de manera positiva amb la 
categoria professional, els salaris i la satisfacció 
laboral, mentre que la possessió d'un treball que 
només s'ajusta a la titulació es relaciona de 
manera positiva amb la categoria professional. 

Aquests resultats suggereixen que persistir en 
la recerca d'ocupació fins a l'obtenció d'una 
ocupació de qualitat després de l'obtenció de la 
titulació, no sols en termes del seu ajust al nivell 
educatiu, sinó també a la titulació cursada, té 
efectes beneficiosos en la qualitat de les 
ocupacions posteriors. 
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Agenda

La Universitat de València, en col·laboració amb el Parc Científic i la Càtedra de Cultura Empresarial, 
organitza el I Congrés Nacional de Científics Emprenedors. Un dels objectius del Congrés és fomentar 
l’emprenedoria científica i donar suport a tots els que volen crear una empresa de base científica.

L’assistència al Congrés està reconeguda amb dos crèdits de lliure elecció per a estudiants de la 
Universitat de València. Per a obtenir el reconeixement del crèdit, els estudiants hauran de pagar en 
el seu centre el 25% del valor del crèdit.

Pots consultar el programa en la web http://www.uv.es/redce/ 


