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Código: Codi:

08102080 08102080

Tema: Tema:

Educación Educació

Subtema: Subtema:

Nivel de Estudios Nivell d'Estudis

De�nición y forma de cálculo: De�nició i forma de càlcul:

Cociente del número de mujeres paradas con estudios
superiores entre el total de mujeres paradas residentes en
la ciudad

Quocient del nombre de dones desocupades amb estudir
superiors entre el total de dones desocupades residents a la
ciutat

Fuentes de la Información: Fonts de la Informació:

LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació) LABORA (Servei Valencià d'Ocupació i Formació)

Periodicidad de Actualización: Periodicitat d'Actualització:

Anual Anual

Unidades de medida: Unitats de mesura:

Expresado en porcentaje Expressat en percentatge

Observaciones e Interpretación: Observacions i Interpretació:

El nivel formativo indica el nivel de estudios acabados de la
persona demandante de empleo aplicando la clasi�cación de
programas en niveles de formación (Clasi�cación Nacional
de Educación -CNED 2000). Los estudios superiores
incluyen los niveles 54 (enseñanzas universitarias de primer
ciclo y equivalentes o personas que han aprobado 3
cursos completos de una licenciatura o créditos equivalentes
(diplomados)), 55 (enseñanzas universitarias de 1 er y 2o

ciclo, de sólo segundo ciclo y equivalentes (licenciados),
56 (estudios o�ciales de especialización profesional), 59
(enseñanzas universitarias de grado), 60 (enseñanzas
universitarias de máster) y 61 (doctorado universitario). El
numerador y denominador del indicador se han obtenido
como media aritmética de los valores mensuales del año
de referencia. La información proviene de la explotación
estadística de los �cheros de demandantes de empleo el
último día laborable de cada uno de los meses del año
de referencia llevada a cabo por LABORA (Servei Valencià
d'Ocupació i Formació) residentes en la cuidad de València.

El nivell formatiu indica el nivell d'estudis acabats de la
persona demandant d'ocupació aplicant la classi�cació de
programes en nivells de formació (Classi�cació Nacional
d'Educació -CNED 2000). Els estudis superiors inclouen
els nivells 54 (ensenyaments universitaris de primer cicle i
equivalents o persones que han aprovat 3 cursos complets
d'una llicenciatura o crèdits equivalents (diplomats)),
55 (ensenyaments universitaris d'1r i 2n cicle, de
només segon cicle i equivalents (llicenciats), 56 (estudis
o�cials d'especialització professional), 59 (ensenyaments
universitaris de grau), 60 (ensenyaments universitaris de
màster) i 61 (doctorat universitari). El numerador i
denominador de l'indicador s'han obtingut com a mitjana
aritmètica dels valors mensuals de l'any de referència. La
informació prové de l'explotació estadística dels �txers de
demandants d'ocupació l'últim dia laborable de cadascun
dels mesos de l'any de referència duta a terme per LABORA
(Servei Valencià d'Ocupació i Formació) residents en la
cuideu de València.


