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Nombre del Indicador:
Porcentaje de alumnado en grados universitarios en centros
públicos
Código:
08051170
Tema:
Educación
Subtema:
Escolarización
Denición y forma de cálculo:
Cociente del número de alumnos en grados universitarios en
centros públicos entre el alumnado total en los centros de
la ciudad
Fuentes de la Información:
Universidades públicas y privadas ubicadas en la ciudad
Periodicidad de Actualización:
Anual
Unidades de medida:
Expresado en porcentaje
Observaciones e Interpretación:
Los centros universitarios públicos incluidos en este
indicador son la Universidad Politécnica de València (sin
incluir el alumnado de la Escuela Politécnica Superior
de Alcoy ni la de Gandia), la Universitat de València
(sin incluir el alumnado de los centros adscritos ni el
del centro de Ontinyent), la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (alumnado de la sede de València)
y la Escuela Universitaria de Enfermería La Fe (centro
adscrito a la Universidad de València). Los centros
universitarios privados incluidos son la Universidad Cardenal
Herrera - CEU (sede de València), la Facultad de
Teología San Vicente Ferrer, la Universidad Europea de
València, Florida Universitaria, la Universidad Católica de
València San Vicente Mártir, la Universidad Internacional
Valenciana - VIU y el Centro Universitario EDEM. Este
indicador únicamente incluye el alumnado matriculado en
grados universitarios (sumando los alumnos matriculados en
diplomaturas y licenciaturas universitarias cuando existían),
y por tanto no incluye los alumnos matriculados en
programas de doctorado, másters u otros cursos de
postgrado. Tampoco se incluyen los alumnos de enseñanzas
artísticas superiores ni de otras enseñanzas superiores no
universitarias como ciclos formativos de grado superior
(CFGS), enseñanzas profesionales de artes plásticas y
diseño, y enseñanzas deportivas de grado superior. La
información de alumnado para el año t proviene del chero
de matrícula a inicio del curso t-1/t.

Nom de l'Indicador:
Percentatge d'alumnat en graus universitaris en centres
públics
Codi:
08051170
Tema:
Educació
Subtema:
Escolarització
Denició i forma de càlcul:
Quocient del nombre d'alumnes en graus universitaris en
centres públics entre l'alumnat total en els centres de la
ciutat
Fonts de la Informació:
Universitats públiques i privades situades a la ciutat
Periodicitat d'Actualització:
Anual
Unitats de mesura:
Expressat en percentatge
Observacions i Interpretació:
Els centres universitaris públics inclosos en aquest indicador
són la Universitat Politècnica de València (sense incloure
l'alumnat de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi ni la
de Gandia), la Universitat de València (sense incloure
l'alumnat dels centres adscrits ni el del centre d'Ontinyent),
la Universitat Nacional d'Educació a Distància (alumnat
de la seu de València) i l'Escola Universitària d'Infermeria
La Fe (centre adscrit a la Universitat de València). Els
centres universitaris privats inclosos són la Universitat
Cardenal Herrera - CEU (seu de València), la Facultat
de Teologia Sant Vicent Ferrer, la Universitat Europea de
València, Florida Universitària, la Universitat Catòlica de
València Sant Vicent Màrtir, la Universitat Internacional
Valenciana - VIU i el Centre Universitari EDEM.
Aquest indicador únicament inclou l'alumnat matriculat
en graus universitaris (sumant els alumnes matriculats en
diplomatures i llicenciatures universitàries quan existien), i
per tant no inclou els alumnes matriculats en programes
de doctorat, màsters o altres cursos de postgrau. Tampoc
s'inclouen els alumnes d'ensenyaments artístics superiors
ni d'altres ensenyaments superiors no universitaris com a
cicles formatius de grau superior (CFGS), ensenyaments
professionals d'arts plàstiques i disseny, i ensenyaments
esportius de grau superior. La informació d'alumnat per
a l'any t prové del txer de matrícula a inici del curs t-1/t.

