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FITXA 1. INFORMACIÓ GENERAL
TITULACIÓ: DRET
PROMOCIÓ: GRADUATS AL CURS 2000/2001
Fitxa tècnica:
Nombre de graduats de la promoció 2000/2001
334
Nombre de respostes (% sobre total graduats)
195 (58%)
Enquesta telefònica realitzada al mes de març 2004
68% Dones
Sexe:
32% Homes
Edat mitjana al moment de
anys
l’enquesta
54,7% Dedicació exclusiva a estudiar
Situació predominant durant els
31,3% Estudis + feina a temps parcial
estudis
14,1% Estudis + feina temps complet
59%
Pràctiques externes amb còmput de crèdits
Realització de pràctiques
6,7% Pràctiques externes sense còmput de crèdits
professionalitzadores, mobilitat
3,6% Programes de mobilitat
23,6% Altres estudis universitaris
46,2% Idiomes
Activitats formatives paral·leles a la
23,1% Informàtica
carrera
14,9% Altres cursos
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FITXA 2: VALORACIÓ DELS ESTUDIS I L’ACTIVITAT LABORAL

Situació actual amb relació al
treball

Via d’accés al treball
(% sobre ocupats. Resposta
múltiple)

Principals sectors del dret en què
realitzen la feina
(% sobre ocupats. Resposta
múltiple)
Àmbit de la feina
(% sobre ocupats)

Qualitat de la feina: Requeriments
de titulació a l’accés
(% sobre ocupats)

Grau de satisfacció amb la situació
laboral (Valor mitjà d’una escala de
0 a 7)
Indicadors de satisfacció amb els
estudis (Percentatge de resposta
positiva)

87,0%
Ocupats
4,0%
Aturats
9,0%
Inactius
46,5% Contactes personals
14,1% Oposicions, concurs públic
9,4% Negoci propi
8,2% Anuncis premsa
5,9% Internet
4,7% Col·legi Advocats
3,5% ETT
1,8% Pràctiques
42,9% Administratiu
40,7% Fiscal
36,3% Penal
22,0% Empresarial
18,7% Família
58,4% Empresa privada
20,9% Empresa pública
19,7% Bufets
1,0% Altres
66,1% Requeria titulació específica
23,6% No requeria cap titulació
10,3% Requeria titulació universitària
Perspectives d’estabilitat 5,5
Contingut de la feina
5,4
Satisfacció general
5,3
Perspectives de millora 5,1
Utilitat dels coneixements 5,2
Nivell de retribució
4,4
71,8% Tornaria a estudiar la mateixa carrera
92,0% Tornaria a estudiar a la mateixa universitat
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FITXA 3a. VALORACIÓ DELS NIVELLS DE COMPETÈNCIES I IDENTIFICACIÓ DELS
DÈFICITS O SUPERAVITS SEGONS PERFIL PROFESSIONAL
Interpretació de la informació:
Es presenta en aquesta Taula les diferències entre el valor donat pels entrevistats al nivell de
coneixements obtinguts durant la carrera i el valor necessari de cada competència per
desenvolupar la feina actual.
Valor de 100: S’han rebut tants coneixements com es necessiten
Valors <100: S’han rebut menys coneixements que els que es necessiten
Valors > 100: S’han rebut més coneixements que els que necessiten
Gestió
Creatius Altres
TOTAL
(Sobre
total de
respostes)

Àmbit dels coneixements propis de la titulació:
competències específiques de formació
disciplinar i professional
Una formació teòrica àmplia i actualitzada:
coneixements i comprensió de conceptes, fets,
marcs teòrics relacionats amb la titulació.
Coneixements disciplinars. (SABER)
Coneixements tècnics, pràctics, aplicats, en
àmbits de la pràctica professional: Coneixements
operatius, específics del camp professional, eines
específiques (SABER FER)
Competències transversals (genèriques):
Instrumentals
Comunicació en una llengua estrangera
Comunicació eficaç de forma escrita (redactar
informes, transmetre idees per escrit...)
Comunicació eficaç de forma oral (expressar-se
amb claredat, adequar-se a les audiències,
organitzar les idees, fer presentacions...)
Gestionar recursos bibliogràfics i documentals:
bases de dades, navegació,
Utilitzar diferents tecnologies de la informació i la
comunicació. Coneixements informàtics.
Habilitats per prendre decisions
Raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi,
conclusions...
Reconèixer i solucionar problemes
Planificar i organitzar : gestió del temps, dels
recursos, planificar
Competències transversals (genèriques):
personals
Treballar en grup: col·laboració, resolució de
conflictes...
Dirigir grups de treball: dirigir reunions, grups,
dinamitzar
Treballar en àmbits multidisciplinaris i
interdisciplinaris
Independència i autonomia per aprendre. Esperit
emprenedor
Creativitat, capacitat de generació de
coneixements, innovació, foment d’idees

99

101

136

112

87

74

123

95

52

43

45

47

79

87

95

87

73

86

90

83

87

90

104

94

65

58

84

69

69

68

87

75

78

84

101

88

75

78

89

80

80

81

81

80

94

102

101

99

83

81

93

86

76

68

88

78

91

76

94

88

101

92

109

101
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FITXA 3b. VALORACIÓ DELS NIVELLS DE COMPETÈNCIES I IDENTIFICACIÓ DELS
DÈFICITS O SUPERAVITS SEGONS PERFIL PROFESSIONAL
Interpretació de la informació:
Es presenta en aquesta Taula les diferències entre el valor donat pels entrevistats al nivell de
coneixements obtinguts durant la carrera i el valor necessari de cada competència per
desenvolupar la feina actual. (Escala de valoració 0 a 10)
Valor = 0: S’han rebut tants coneixements com es necessiten
Valors negatius: S’han rebut menys coneixements que els que es necessiten
Valors positius: S’han rebut més coneixements que els que necessiten
Gestió
Creatius Altres
TOTAL
(Sobre
total de
respostes)

Àmbit dels coneixements propis de la titulació:
competències específiques de formació
disciplinar i professional
Una formació teòrica àmplia i actualitzada:
coneixements i comprensió de conceptes, fets,
marcs teòrics relacionats amb la titulació.
Coneixements disciplinars. (SABER)
Coneixements tècnics, pràctics, aplicats, en
àmbits de la pràctica professional: Coneixements
operatius, específics del camp professional, eines
específiques (SABER FER)
Competències transversals (genèriques):
Instrumentals
Comunicació en una llengua estrangera
Comunicació eficaç de forma escrita (redactar
informes, transmetre idees per escrit...)
Comunicació eficaç de forma oral (expressar-se
amb claredat, adequar-se a les audiències,
organitzar les idees, fer presentacions...)
Gestionar recursos bibliogràfics i documentals:
bases de dades, navegació,
Utilitzar diferents tecnologies de la informació i la
comunicació. Coneixements informàtics.
Habilitats per prendre decisions
Raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi,
conclusions...
Reconèixer i solucionar problemes
Planificar i organitzar : gestió del temps, dels
recursos, planificar
Competències transversals (genèriques):
personals
Treballar en grup: col·laboració, resolució de
conflictes...
Dirigir grups de treball: dirigir reunions, grups,
dinamitzar
Treballar en àmbits multidisciplinaris i
interdisciplinaris
Independència i autonomia per aprendre. Esperit
emprenedor
Creativitat, capacitat de generació de
coneixements, innovació, foment d’idees

-0,1

0,1

3,6

1,2

-1,3

-2,6

2,3

-0,5

-4,8

-5,7

-5,5

-5,3

-2,0

-1,2

-0,5

-1,3

-2,7

-1,4

-1,0

-1,8

-1,3

-1,0

0,4

-0,6

-3,5

-4,2

-1,5

-3,1

-3,1

-3,2

-1,3

-2,5

-2,2

-1,4

0,1

-1,3

-2,5

-2,2

-1,1

-2,0

-2,0

-1,9

-1,9

-2,0

-0,5

0,2

0,1

-0,1

-1,6

-1,9

-0,8

-1,4

-2,4

-3,2

-1,2

-2,2

-0,9

-2,3

-0,7

-1,2

0,1

-0,8

0,9

0,1
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FITXA 4. ALTRES INFORMACIONS D’INTERÉS
A. RELACIÓ DE FEINES DESCRITES PELS ENQUESTATS (segons perfils
professionals)
Advocat

76

39,0

Administratiu

28

14,4

Assessor

11

5,6

Administratiu banca

10

5,1

Gestor

6

3,1

Interventor bancari

4

2,1

Auxiliar Administratiu

3

1,5

Secretari

3

1,5

Apoderat de banca

2

1,0

Mosso esquadra

2

1,0

Professor associat

2

1,0

Selecció de personal i recursos humans

2

1,0

Advocat Torn ofici

1

,5

Advocat Departament de Sinistres

1

,5

Assessor Jurídic

1

,5

Cambrera

1

,5

Cap oficina municipal

1

,5

Contable

1

,5

Coordinació empresa d' internet

1

,5

Director empresa assessora jurídico-fiscal

1

,5

Directora administrativa d'una empresa familiar

1

,5

Directora oficina bancària

1

,5

Directora oficina comercial

1

,5

Hostessa

1

,5

Interventor Hotel

1

,5

Mestre Educació infantil

1

,5

Monitora

1

,5

Producció cinematogràfica

1

,5

Professor autoescola i formador de transport

1

,5

Professor de Dansa

1

,5

Regidora a ajuntament

1

,5

Subdirector oficina bancària

1

,5

Subdirectora de Marketing

1

,5

Subinspector Hisenda

1

,5

Tècnic de prevenció de riscos laborals

1

,5

Tramitar sinistres

1

,5

No treballen
Total

22

11,3

195

100,0
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FUNCIONS QUE DESENVOLUPEN. (Resposta múltiple)
Direcció
Advocat
Assessoria, consultoria
Gestoria
Tècnics de suport
Comerç i distribució
Ensenyament
Tasques administratives
Funcions no qualificades

53
83
71
42
44
16
21
76
22
428

3,5
19,4
16,6
9,8
10,3
3,7
4,9
17,8
5,1
100,0

31,9
50,0
42,8
25,3
26,5
9,6
12,7
45,8
13,3

SECTORS DEL DRET EN QUÈ TREBALLEN.(Resposta múltiple)
Penal
Empresa
Fiscal
Família
Administratiu

33
20
37
17
39
146

22,6
13,7
25,3
11,6
26,7
100,0
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36,3
22,0
40,7
18,7
42,9

Anotacions
"El pla d'Estudis no està enfocat a l'exercici professional de la carrera", ha demanat que ho anotem
"Yo no escogí derecho, escogí publicidad pero la media era alta y hice derecho
A accedit a la feina actual a través del Master que va fer.
A dret de la uab tot es massa teòric, res a veure amb el món real
A la carrera el hi expliquen QUÈ ÉS un expedient, què és una resolució.. Però no els hi expliquen la part PRÀCTICA...
A la UAB hi ha massa gent, hagués anat a un lloc més específic i personalitzat
Admet que ha tingut molta sort. Ara hi ha altres carreres on la sortida professional és millor, i creu que no triaria la mateixa
carrera. Ara ell viu a Barcelona i entén que ara escolliria una universitat de Barcelona.
Ara acaba de fer una carrera: Treball Social. La feina de cambrera la deixa aquest cap de setmana (març)
Ara agafaria alguna cosa més especialitzada com ADE. ESTÀ OPOSITANT PER A SER TÊCNIC D'HISENDA a més de
treballar
Avui en dia tothom te una carrera i si tens dret i no tens sort no tens res
Carrera per vocació. Va conèixer Internet a la uni. No ha trobat res de lo seu, treballaria fins i tot de cuinera (si trobés algo). Ara
estudia oposicions i durant 2 mesos treballa a la campanya de delcaració de renta. No ho considerem FEINA, però valorem
Carrera poc creativa
Comenta que el nivell de retribució no és el que més el belluga. A partir de tenir la carrera la seva funció com a delegat sindical
va passsar a ser la relacionada amb Dret. (la feina ja la tenia, ha canviat la seva funció)
Comenta que hi ha poques pràctiques a la carrera.
Creu que hauria d'haver opositat un cop acabada la carrera (ho està fent ara). La feina que vas a buscar amb el que realment
et trobes no té massa a veure.
diu que No tornaria a fer la mateixa carrera perquè es una carrera vocacional
Dret es molt ambigu. Les empreses volen una mica de Dret i pràctiques
El pràcticum és molt útil. Es va incorporar com a Advocat en la mateixa feina quan va acabar la carrera.
El pràcticum li van convalidar per la feina que estava fent. Diu que ara li ha tocat tenir fills i casar-se i se li ha acabat estudiar
(no postgraus, master..). Va conèixer les noves tecnologies per la uni.
Em diu que treballa 2 dies al mes ¿? Des del principi reticent a l'entrevista, amb respostes imprecisses. Demana que donem
l'entrevista per tancada quan encara falta la valoració final...
Encara que hagués estat una altra carrera hagués triat la UAB, volia fer dret desde petita i es sent privilegiada veient com estàn
altres companyes..(venent pisos,etc.)
Era vocacional i l'ha defraudat pq no ha pugut trobar una feina per poder-se independitzar en això del DRET
És profe de dansa i li exigien estar Titulada en Dansa. Ara s'està preparant oposicions.
Està esperant el resultat de les oposicions
Està molt segura que triaria la mateixa carrera i la mateixa universitat.
Estudiaria a la Pompeu Fabra en comptes de la UAB
Falta molta pràctica, hi ha assignatures que serveixen de ben poc com ara "Hªde la Filosofia"
Ha cursat la carrera per promocionar-se dins la feina que ja tenia, ara ja es al capdamunt i està satisfet
Ha estudiat Dret perquè es un pas prèvia a la oposició
Hi ha altres carreres que l'hi interessen més, ara fa TEATRE. NO VOL TREBALLAR EN DRET
La carrera és una estafa, malauradament la repetiria. Ell hauria volgut fer Història, però no creu que tingui sortida laboral, per
això va fer dret.
La carrera l'ha decepcionat: la teoria es diferent a la pràctica i depèn del que escolleixes tens massa pressions segons l’àrea.
Volia fer dret penal però em van advertir que era dur"
La feina actual la té a través d'un professor del post-grau que va fer. P.23.4 en endavant: depèn de la persona.
La feina la va trobar a través de la Borsa de Treball de la Diputació. No li requerien formació universitària però si la tens et
donen feina que sí que la requereix. No triaria la mateixa carrera perquè la va defraudar.
La sortida laboral esta molt malament o fas oposicions o fas feines esporàdiques
la tornaria a triar només perquè li agrada per res més!
La UAB ha estat una bona experiència encara que potser escolliria la Pompeu... O no. En la 1 feina el van ascendir amb la
titulació: caixer súper -> tema targetes. Les funcions que realitza a la seva feina: investigar el frau fiscal i el delicte públic.
Les pràctiques professionals realitzades a través de treball Campus les valora amb un 5 (sobre 7)
Li agrada Dret però diu que no te sortida, que sinó tens un pare advocat...
Li agrada més la carrera de Dret i Economia que es fa en 6 anys. Treballa en un banc amb la intenció d'entrar en un
departament més afí a la seva formació.
Li agrada més magisteri, ho està estudiant actualment. dret es molt obsoleta de continguts. Treballa en un casal de l'ajuntament
(cibercafé)
Li hagués agradat més econòmiques o direcció d'empresa
Li sembla vergonyosa la situació de les pràctiques universitàries: Fer mitja jornada sense rebre ni un duro!
Mala retribucion y pocas salidas de la carrera de derecho
Massa llicenciats, està saturat, no està pensat per la gent que treballa; la uab no dona aquestes facilitats
No es decideix en si triaria la mateixa carrera. Creu que no... 50%, no li ha desagradat.... No per la carrera, sinó per ell... Que
potser li aniria millor una altra cosa
No es una carrera creativa, amés et venen que si ets llicenciat et menjaràs el món i no es així. Li ha servit la carrera però no el
que va estudiar
No està decepcionat amb la carrera. Va fer l'assignatura d'expressió oral.
No la triaria: preferiria alguna carrera més de ciències, més creativa
No li agrada el dret
No per les possibilitats laborals ha estudiat un Màster en ADE i es molt diferent de la UAB en quan a sortides, amés a la UAB hi
ha poca pràctica
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No :el mon laboral exigeix altres formacions, més pràctica. Si no tens bons contactes o fas oposicions es poc probable que
exerceixis en Dret.
No: li han sorgit altres interessos com ciències polítiques
No :no hi ha sortida si no t'especialitzes no serveix de gaire cosa i es molt poc pràctic .Ara aniria a la UB però està massa lluny
No repetiria la carrera, potser no n'estudiaria cap. Escolliria l'Autònoma perquè... Totes són iguals.
No repetiria carrera perquè ara veu que li hauria agradat fer una altra cosa, potser per la sortida professional que ha trobat.
No repetiria la carrera perquè és difícil trobar una feina i que t'agradi.
No sap si triaria la mateixa universitat. Si tingués diners aniria a un lloc privat (tipus ESADE) --> més disciplina.
No sap si triaria la mateixa universitat... No es defineix. Suposa que + o - totes són iguals,
No té clar que repetiria la carrera. Diu que va començar un màster i l'ha deixat per avorrit.
No tornaria a triar dret; triaria publicitat o belles arts. Ho va estudiar per que no tenia clar que fer i no se sent realitzat ni motivat
per dret, poc creativa
no tornaria a triar la carrera pel passotisme que hi ha i la falta de medis que és conseqüència d’aquest passotisme
No tornaria a triar la mateixa carrera perquè diu que no li ha servit de gaire. No ha pogut posar en pràctica els coneixements de
la carrera, precisament perquè falta la CONNEXIÓ pràctica. LA TEORIA NO SERVEIX DE RES SI NO LA SAPS APLICAR.
No tornaria a triar la mateixa carrera perquè hi ha molt poca pràctica i es una carrera que no permet assolir els coneixements ja
que tot es dona ràpidament. Li ha agradat més comptabilitat.
No triaria Dret perquè no aniria a la universitat. Ha perdut el temps i els diners per acabar fent una feina que, total, no li agrada.
No triaria Dret, perquè no és vocacional.
No triaria la mateixa carrera ja que n'hi ha altres més útils amb mercat de treball més ampli. Entrevistada al tren (molt soroll).
No triaria la mateixa carrera perquè és massa teòrica, a la pràctica no et serveix, t'has d'especialitzar. Segons ella amb la
pràctica tot s'aprèn.
No triaria la mateixa carrera. No s'ho va pensar bé, no sabia a què es volia dedicar i va agafar Dret perquè pensava que tindria
moltes sortides. Va buscar la feina d’Hostessa temporalment per combinar-s'ho amb la preparació d'oposicions, però s'hi ha
quedat.
No triaria la mateixa universitat perquè posteriorment se n'ha adonat que n'hi ha que li agraden més (les ha conegut a través
dels Màsters...). Com a requisit per a la feina li exigien haver fet el Màster.
No, per la sortida laboral i a nivell d'ensenyament molt curta la visió de cara al món laboral
No: a la UAB hi ha manca de coneixements pràctics
És una carrera molt individual. La va acabar obligada, hauria volgut estudiar una altra cosa, no per la carrera sinó perquè no
era vocacional.
S'aprenen a la vida. No li van requerir formació universitària però només entren llicenciats
Ho ha après per ella mateixa. Fa 1 mes que és a l'atur. Feina no relacionada amb Dret.
És personal, no t'ho ensenya la carrera. No la tornaria a fer per la inestabilitat, en triaria una de tècnica.
T'has d'espavilar tu. No repetiria la carrera perquè tot i que va ser vocacional és molt complicat trobar feina i tenir un bon sou.
Hi ha poques vacances, massa preocupacions....
És excessivament teòrica. Nadie da una visión practica real del derecho, solo ejercemos los "enchufados", El mercado laboral
esta fatal.
No m'ha agradat gens, tampoc m'hi volia dedicar.
Per coneixements no pot treballar.
Per la poca sortida laboral.
Havia d' haver d'estudiat una altra cosa, creu que possiblement li trauria més profit.
Poca sortida laboral.
La vaig agafar per proximitat
Però no m'agrada que es toquin tantes assignatures de manera tant superficial.
Potser em buscaria alguna cosa més pràctic, a la UAB està poc desenvolupat.
Per la feina que va li hauria servit una carrera més curta, per això no la tornaria a fer.
Perquè tot i que m'agrada , el patiment de trobar feina, farà ADE; moltes feines mal pagades, Si no tens la necessitat de
treballar per guanyar diners encara...
S'està muntant un Bufet Propi (encara no el té).
Sap que ha tingut molta sort, veu que als altres els hi ha costat... O no han trobat cap bona sortida i encara és més conscient
de la seva sort. Triaria la mateixa carrera perquè és el que li agrada. S'ho va passar molt bé a la UAB.
Segur que triaria la mateixa universitat. Treballa en un despatx d'advocats Familiar (també hi fa fer les pràctiques).
Segur que repetiria la Universitat. Diferencia en P.23.5: oral:4 / escrita:7. La llicenciatura no li ha donat la feina però diu que
obre portes...
si la saps aprofitar val la pena...però no et deixa temps per a res més, per aquest motiu en triaria un altra
Si però potser es millor enginyeria ja que en dret les oportunitats son poques
Si li agrada i ha tingut sort no per les sortides.hagues fet una ingenieria,etc
Sobretot triaria la mateixa universitat, hi va estar molt bé.
Sortida al món laboral és molt complicada. Els primers anys es treballa sense cobrar...
Sortida professional millor econòmiques
Suposa que triaria la mateixa carrera (dubta), encara que li va molt bé. Encara que creu que li hauria agradat fer viatges... Ara
ja està massa ficat en el sistema. Enyora molt Bellaterra!
Tenia clar que no seria advocat.
Tornaria a fer la carrera encara que creu que s'hauria d'enfocar d'una altra manera.
Triaria la mateixa carrera perquè és el que ha d'estudiar per a fer la feina que li agrada. La carrera està bé per a ser llicenciat
en Dret, però no per a ser Advocat.
Triaria una altra complementària que no fos dret, va estar 2 o 3 anys treballant d'advocat i no li va agradar
Va accedir a la primera feina a través del Post-grau (per les pràctiques) i la borsa de treball. La carrera és massa teòrica, no
palpes la realitat del dret.
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Va començar la carrera a Tarragona i va decidir traslladar-se a la UAB, i està satisfet d'aquella elecció. Ha tardat més d'un any
a trobar feina perquè després d'acabar la carrera va començar un Master de 2 anys.
Va començar per la UNED i es va incorporar a la UAB, assegura que als despatxos t'expliquen poc per a que no els hi prenguis
la feina,a més assegura que s'abusa de la gent que ha acabat la carrera com ara "Keyfactor" i "Bartolomé i Briones".Molt
indignada
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