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1. Presentación

Por primeira vez, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 

(ACSUG) publica o “Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no 

Sistema Universitario de Galicia 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010”, o cal 

compráceme presentar como presidenta da ACSUG. 

Dado o contexto actual do mapa de titulacións no SUG resulta indispensable 

dispor de información sobre a inserción laboral dos titulados de graos e 

másteres polo que, froito da experiencia previa da ACSUG na realización 

de estudos de inserción laboral, no ano 2013, a Axencia inicia este novo 

proxecto, onde se amplía o campo de estudo da inserción laboral dos titulados 

universitarios no Sistema Universitario de Galicia (SUG), aos titulados en 

másteres. 

O Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro, modificado polo Real Decreto 

861/2010, do 2 de xullo  establece a ordenación das ensinanzas universitarias 

oficiais en tres ciclos: grao, máster e doutoramento. Á sua vez, establece 

que  a nova organización das ensinanzas incrementará a empregabilidade 

dos titulados polo que pon de manifesto a implicación das universidades 

na empregabilidade dos titulados universitarios e a necesidade de recabar 

información sobre a situación laboral dos titulados en másteres no SUG.  

Por iso a ACSUG na súa misión de contribuír á mellora da calidade das 

ensinanzas universitarias no SUG, considerou como obxectivo principal 

deste estudo proporcionar ás institucións universitarias do SUG e aos 

distintos grupos de interese e sociedade en xeral, datos obxectivos sobre as 

experiencias acadadas polos titulados en másteres, tanto na realización do 

programa formativo como no ámbito laboral. 

Finalmente, queremos expresar o noso agradecemento a todas as persoas 

que, tanto directa como indirectamente,  fixeron posible a publicación deste 
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libro, e en particular, aos actores principais desta obra, os titulados en másteres 

no SUG que pacientemente nos trasladaron as súas opinións e valoracións, 

froito da experiencia acadada nas distintas institucións universitarias e no 

mundo laboral. 

M.ª Patrocinio Morrondo Pelayo 
Presidenta do Consello de Dirección da ACSUG
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Nesta primeira publicación “Estudo da inserción laboral dos titulados en 
Másteres no Sistema Universitario de Galicia 2007-2008, 2008-2009 e 2009-
2010“ presentamos os resultados acadados na primeira enquisa realizada 
aos titulados en másteres no SUG entre maio e xuño de 2013. 

Coa estrutura dos estudos universitarios actuais: grao, máster e doutoramento, 
froito da harmonización dos sistemas universitarios no proceso de adaptación 
ao Espazo Europeo de Educación Superior (EEES), destácase a relevancia 
acadada polos estudos de máster tanto no ámbito universitario como no 
ámbito laboral. Por un lado, as tendencias existentes no mercado laboral 
están directamente relacionadas coas universitarias, sendo o máster un factor 
decisivo moitas veces para a consecución dun emprego, e por outro lado, 
nalgúns casos, formando parte da etapa formativa previa aos programas de 
doutoramento. 

Polo que entre os obxectivos principais perseguidos neste proxecto están 
proporcionar información sobre os titulados universitarios en másteres no 
SUG, de xeito que os resultados acadados contribúan á mellora da calidade 
das ensinanzas universitarias ofertadas aos futuros estudantes e sexan unha 
das fontes de resultados para as institucións universitarias no seu proceso de 
renovación de acreditación  dos títulos como rendición de contas á sociedade.

A información recabada neste estudo contempla dúas temáticas principais: 
análise das valoracións dos titulados en másteres sobre aspectos organizativos 
e desenvolvemento do máster, así como coñecer a motivación principal para 
realizar estudos de máster e análise sobre a experiencia laboral que tiveron 
estes últimos anos, antes e despois da realización do máster.   

O informe atópase estruturado en sete capítulos. Nos primeiros capítulos do 
estudo reflexiónase sobre a importancia e relevancia da información aportada, 
indicando os obxectivos específicos perseguidos e acadados no estudo para a 
continuación contextualizar a poboación e a metodoloxía empregada na súa 
realización.  Nesta publicación, a mostra enquisada representa o 76,91% da 
poboación total de titulados en másteres nos cursos académicos 2007-2008, 
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2008-2009 e 2009-2010, obtendo as seguintes porcentaxes de mostra 
enquisada para cada unha das cohortes: 76,31%, 76,63% e 77,21%.

A continuación, nos capítulos 4, 5 e 6, centro de gravidade da publicación, 
detállanse os resultados obtidos relativos aos titulados en másteres no SUG nos 
cursos académicos 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, respectivamente. 
As análises recollen os obxectivos específicos do estudo estruturándose nos 
seguintes bloques: resumo dos principais resultados acadados, descritiva da 
poboación, información sobre a principal motivación para a realización do 
máster e valoración de distintos aspectos organizativos e desenvolvemento 
do programa formativo, situación laboral anterior á realización do máster, 
acceso ao emprego despois da realización do máster, situación laboral actual 
e finalmente valoración final da traxectoria. Posteriormente, no capítulo sete 
inclúese unha análise comparativa dos resultados obtidos para as distintas 
cohortes nos factores principais relacionados coa situación laboral actual dos 
titulados en másteres.

Finalmente, o informe conclúese cos anexos onde se recolle a ficha técnica do 
estudo, o cuestionario empregado na enquisa, a distribución das titulacións 
por rama de coñecemento para as cales se presentan os resultados e as 
referencias e bibliografía complementaria. 

Actualmente a ACSUG estableceu a continuidade deste proxecto cunha 
periodicidade anual, polo que agardamos que os datos e resultados 
proporcionados nesta publicación contribúan na mellora da calidade das 
ensinanzas universitarias, así como as futuras análises de series temporais.

José Eduardo López Pereira 
Director da ACSUG
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2. Introdución 

Desde o ano 2001, a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de 
Galicia (ACSUG) vén proporcionando información sobre a integración no 
mercado laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia (SUG) en 
diplomaturas, licenciaturas, enxeñarías técnicas, enxeñarías, arquitectura 
técnica e arquitectura, transcorridos dous anos desde que obtiveron o título, 
tempo que se considera suficiente para que os titulados tomen a decisión de 
comezar a súa vida laboral e/ou ampliar a súa formación académica. 

No ano 2013, a ACSUG decide estender esta información, con algunhas 
particularidades, aos estudantes que realizaron estudos de máster no SUG 
a partir do curso 2007-2008, primeiro curso onde foron implantados os 
devanditos estudos de modo oficial. Polo que para este curso e os dous 
seguintes, que forman parte desta publicación, pasaron entre 3 e 5 anos 
entre a finalización do máster e a resposta ao cuestionario, no que ademais 
de preguntarse sobre a situación laboral obtense información relevante para 
as universidades sobre a satisfacción dos estudantes coa planificación e 
desenvolvemento do máster.

Cabe salientar que a empregabilidade e a promoción son fundamentais 
na elección da formación adicional á titulación cursada con anterioridade, 
pero moito máis nun momento de crise económica como o actual, no 
que coincide o seu inicio cos primeiros estudos de máster postos en 
funcionamento no SUG. Na análise do número de másteres ofertados nos 
distintos cursos académicos, 36 no curso académico 2007-2008, 57 no curso 
académico 2008-2009 e 127 no curso académico 2009-2010, percíbese 
que a súa evolución non se corresponde cun incremento similar do número 
de estudantes matriculados por máster, que pasan dunha media de 12,66 
estudantes por máster no primeiro curso 2007-2008, a 12,85 estudantes no 
último, 2009-2010, existindo varios másteres onde a presenza de estudantes 
é mínima. É posible que a completa implantación dos estudos de grao e as 
disposicións da Administración autonómica, depurando aquelas titulacións 
cun número escaso de estudantes, permitan no futuro que o panel de 
másteres ofertados no SUG sexa atractivo e que se axusten ás condicións 
e esixencias de capacidade do mercado laboral, segundo se recolle nas 
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Conclusións do Consello da Unión Europea do 11 de maio de 2012. Nas 
devanditas conclusións, tamén se insta os países membros a que, co fin de 
mellorar a empregabilidade, estuden os indicadores máis apropiados para 
comprobar que políticas de educación e formación poden axudar a alcanzar 
este obxectivo. 

Nesta liña estudos como o presente poden suxerir algún destes indicadores 
e, co transcurso do tempo, poñer de manifesto fortalezas e debilidades dos 
distintos másteres, o que é fundamental non só para que os titulados e os 
profesionais saiban onde alcanzar unha formación útil e de calidade, senón 
tamén para que as universidades poidan dirixir o seu esforzo, neste ámbito, 
na dirección da demanda.

2.1. Obxectivos específicos do estudo da inserción laboral dos titulados 
en Másteres no SUG no período 2007-2010

Coa elaboración deste estudo de inserción laboral preténdese obter 
información sobre os seguintes ítems.

– A percepción dos titulados en másteres sobre a formación e a universidade:

• Realización, organización e utilidade das prácticas en empresas nos 
másteres

• Consideracións sobre a planificación e organización do máster

• Titulacións rematadas e motivos para cursar estudos de máster

– Características da situación laboral dos titulados en másteres:

Acceso ao emprego

• Procura de traballo

• Tempo que se tarda en atopar emprego

• Grao de uso das distintas vías de procura de emprego e eficiencia 
destas

• Vía propiciatoria do primeiro emprego

• Número de contratos e empresas

Condicións laborais

• Capacidade do mercado de traballo para absorber os titulados en 
másteres 

• A importancia dos distintos factores para obter un emprego (variables 
de maior importancia nos procesos de contratación)
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• As condicións laborais (salario medio, tipo de contrato, lugar de 
traballo, tipo de empresa...) no traballo actual

• Competencias, coñecementos e aptitudes necesarias para o 
desenvolvemento do seu traballo

• Grao de satisfacción co seu emprego e o cumprimento das expectativas 
xeradas nos seus estudos
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3. Datos técnicos do estudo

Nesta sección preséntanse os principais datos técnicos do estudo, e 
contextualízase a mostra acadada, indicando as características básicas da 
mesma. 

3.1. Características do estudo

3.1.1. Poboación e mostra 

A poboación obxecto de estudo está constituída polos titulados en másteres 
no Sistema Universitario de Galicia correspondentes aos cursos académicos 
2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010, en concreto, son titulados que 
estiveron matriculados nos correspondentes cursos académicos 2007-2008, 
2008-2009 e 2009-2010 e fixeron o depósito de título ao longo dos anos 
2008, 2009 e 2010. Considerando que a enquisa foi realizada entre maio 
e xuño do 2013, non podemos falar de titulados recentes dado que xa 
transcorreron aproximadamente 5, 4 e 3 anos, respectivamente, para cada 
unha das cohortes de titulados, desde que remataron os seus estudos de 
máster ata o momento de realización da enquisa.

Considerouse axeitado seleccionar esta poboación para a realización 
do estudo, polas características da mesma. Por un lado, os titulados 
correspondentes aos cursos académicos 2007-2008 e 2008-2009 cursaron 
másteres que foron implantados en base ao real decreto que regulaba os 
estudos de posgrao, RD 56/2005, de 21 de xaneiro, os cales posteriormente 
adaptaríanse ao Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro, a través do 
procedemento de verificación abreviado. E por outra banda, considerouse 
aos titulados no curso académico 2009-2010 xa que foron os primeiros 
másteres implantados en base ao Real Decreto 1393/2007, de 29 de outubro. 

Tanto a poboación como a mostra acadada foron agrupadas nas seguintes 
ramas de coñecemento: Artes e Humanidades, Ciencias, Ciencias da Saúde, 
Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura. Para realizar a 
clasificación dos másteres nas distintas ramas de coñecemento, tívose en 
conta a rama de coñecemento na que figuraba adscrito o título no seu 



30

ÍndiceInicio Cerrar

proceso de verificación. No anexo III pódese consultar a distribución dos 
másteres nas distintas ramas de coñecemento. 

A Táboa 3.1 e a Táboa 3.2 recollen o tamaño da poboación por universidade 
e por rama de coñecemento para cada unha das cohortes obxecto de estudo. 

Táboa 3.1.  Tamaño da poboación dos titulados en másteres no SUG  
nos cursos académicos 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010 
por universidade. 

Universidade 2007-2008 2008-2009 2009-2010 TOTAL

A Coruña 178 269 328 775

Santiago de Compostela 172 326 502 1000

Vigo 106 231 803 1140

SUG 456 826 1633 2915

Táboa 3.2.  Tamaño da poboación dos titulados en másteres no SUG  
nos cursos académicos 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010  
por rama de coñecemento. 

Rama de coñecemento 2007-2008 2008-2009 2009-2010 TOTAL

Artes e Humanidades 26 47 96 169

Ciencias 80 116 223 419

Ciencias da Saúde 169 200 184 553

Ciencias Sociais e Xurídicas 86 219 731 1036

Enxeñaría e Arquitectura 95 244 399 740

SUG 456 826 1633 2915

Realizouse un estudo exhaustivo, contactando con todos os individuos que 
constituían a poboación para intentar acadar a maior representatividade 
para cada un dos másteres no SUG, polo que non se realizou unha mostraxe 
aleatoria.

Finalmente, o erro de mostraxe para os titulados en másteres no SUG sitúase 
no +/-0,99%, cun nivel de confianza do 95%.

A Táboa 3.3 e a Táboa 3.4 recollen o tamaño da mostra acadada por 
universidade e por rama de coñecemento para cada unha das cohortes 
obxecto de estudo. 
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Táboa 3.3.  Tamaño da mostra dos titulados en másteres no SUG  
nos cursos académicos 2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010  
por universidade. 

Universidade 2007-2008 2008-2009 2009-2010 TOTAL

A Coruña 128 205 252 585

Santiago de Compostela 138 262 395 795

Vigo 82 166 614 862

SUG 348 633 1261 2242

Táboa 3.4.  Tamaño da mostra dos titulados en másteres no SUG  
nos cursos académicos 2007- 2008, 2008-2009 e 2009-2010  
por rama de coñecemento. 

Rama de coñecemento 2007-2008 2008-2009 2009-2010 TOTAL

Artes e Humanidades 23 37 69 129

Ciencias 58 92 174 324

Ciencias da Saúde 132 156 150 438

Ciencias Sociais e Xurídicas 62 168 562 792

Enxeñaría e Arquitectura 73 180 306 559

SUG 348 633 1261 2242

3.1.2. Ámbito territorial e temporal

A poboación obxecto de estudo non se pode enmarcar nun ámbito xeográfico 
concreto, dado que os titulados en másteres no SUG non teñen por que ser 
necesariamente residentes en Galicia.

Analizando a poboación polos datos de contacto facilitados obsérvase que o 
90,5% presenta como datos de contacto unha provincia de Galicia, polo que 
pódese concluír que a maioría dos titulados en másteres no SUG residían en 
Galicia no momento de realizar o depósito do título.

A enquisa foi realizada entre maio e xuño de 2013, é dicir, aos 5, 4 e 3 
anos aproximadamente, para cada unha das cohortes de titulados, desde 
que remataron os estudos de máster ata o momento de realizar a enquisa.

3.1.3. Unidade de mostraxe/unidade informante

A unidade de mostraxe e a unidade informante son as mesmas, sendo cada 
un dos titulados en másteres no SUG correspondentes aos cursos académicos 
2007-2008, 2008-2009 e 2009-2010.
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Contactouse coas devanditas unidades de mostraxe a través das listas 
proporcionadas polas seguintes vicerreitorías do SUG: a Vicerreitoría 
de Títulos, Calidade e Novas Tecnoloxías da Universidade da Coruña, a 
Vicerreitoría de Responsabilidade Social e Calidade da Universidade de 
Santiago de Compostela e a Vicerreitoría de Alumnado, Docencia e Calidade 
da Universidade de Vigo.

3.1.4. Traballo de campo

A recollida da información realizouse mediante enquisa telefónica, 
empregando a metodoloxía CATI (enquisa telefónica asistida por ordenador), 
cun número máximo de oito chamadas con cada unidade mostral, realizadas 
en distintos días e franxas horarias. 

O cuestionario para a realización do estudo foi deseñado pola ACSUG, tendo 
como base cuestionarios empregados noutros estudos de carácter similar e 
a súa experiencia na realización de estudos de inserción laboral aos titulados 
en licenciaturas, enxeñarías, arquitectura, diplomaturas, enxeñarías técnicas 
e arquitectura técnica. O cuestionario pódese consultar no Anexo II deste 
documento. 

O traballo de campo foi realizado pola empresa Instituto Sondaxe, S.L., desde 
o 2 de maio ata o 12 de xuño de 2013.

3.2. Características da mostra

Á hora de interpretar os resultados resulta indespensable ter unha visión 
global das principais características da mostra acadada, para poder facer 
unha axeitada contextualización dos resultados obtidos.

A mostra obtida é de 2242 individuos, onde o 56,07% está representada 
pola cohorte dos titulados en másteres no curso académico 2009-2010.

As principais características obtidas da mostra acadada son as seguintes: 

– O número de másteres do SUG ascende a 135 másteres, computando os 
másteres interuniversitarios unha única vez, independentemente de que 
sexan títulos interuniversitarios a nivel do SUG.

– O número de másteres por universidade ascende a 35 másteres da 
Universidade da Coruña, 57 másteres da Universidade de Santiago 
de Compostela e 58 másteres da Universidade de Vigo, computando 
os másteres interuniversitarios nas distintas universidades en que 
participan. 
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– O 16,8% dos másteres do SUG son másteres interuniversitarios, 
computando os másteres interuniversitarios unha única vez, 
independentemente de que sexan títulos interuniversitarios a nivel do 
SUG.

– A orientación dos másteres do SUG é principalmente investigadora, 
xa que o 36,0% dos másteres do SUG teñen unha orientación 
unicamente investigadora fronte aos que teñen unha única orientación 
profesionalizante que representan o 21,3%. Por outro lado, o 18,7% 
presentan unha dobre orientación investigadora e profesionalizante 
e o 15,3% presentan a orientación académica, investigadora e 
profesionalizante.

– Un 66,7% dos titulados enquisados cursou un máster de 60 créditos, un 
0,5% cursou un máster de 100 créditos, un 4,5% cursou un máster de 
90 créditos e un 23,3% cursou un máster de 120 créditos.
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4. Resultados do estudo da inserción laboral dos titulados 
en Másteres no SUG 2007-2008 (EILMásteres0708)

Nesta sección preséntanse os resultados obtidos na enquisa realizada aos 
titulados en másteres no curso académico 2007-2008.

A sección comeza recollendo de forma breve as conclusións fundamentais 
alcanzadas no estudo, para detallar a continuación os resultados principais en 
canto á descritiva da poboación, as motivacións dos enquisados para cursar 
o máster e a valoración que fan dos distintos aspectos deste, a situación 
laboral anterior á realización do máster, o acceso ao emprego tras este, a 
situación laboral actual e a valoración final da súa traxectoria.

4.1. Resumo executivo

Un 62,1% dos titulados traballaron con anterioridade ao máster, dos cales un 
77,3% compaxinaron o dito traballo coa realización do máster.

Un 88,5% dos titulados cursaron o máster na mesma universidade en que 
realizaran a súa titulación previa.

O principal motivo que leva os titulados de máster a cursar este é complementar 
a formación académica para unha maior especialización no mercado de traballo, 
cun 72,4%. O segundo motivo en importancia é complementar a formación 
académica para poder realizar o doutoramento e dedicarse á investigación, cun 
30,7%.

Un 44,6% dos titulados cursaron prácticas externas, e destes, un 74,2% 
considéranas boas ou moi boas.

Un 96% dos titulados traballaron desde a finalización do máster, dos cales un 
46,4% comezou nun novo emprego e un 53,6% continuou no emprego que tiña 
antes de terminar o máster.

Un 42,6% dos titulados que empezan nun novo emprego tras a finalización do 
máster tardan menos de 3 meses en atopalo, cun tempo medio para encontrar 
emprego de 6,1 meses.
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As vías de procura de emprego máis utilizadas polos titulados son a presentación 
a oposición ou concurso público cun 41%, a candidatura espontánea cun 31%, e 
os contactos persoais e os portais de procura de emprego na web cun 20%.

As vías de procura que propiciaron un maior número de empregos son a 
presentación a oposición ou concurso público cun 34% de titulados que 
conseguiron o seu traballo a través dela, a candidatura espontánea cun 17% e os 
contactos persoais cun 13%.

As persoas tituladas destacan como factor máis relevante no proceso de 
contratación a experiencia laboral relacionada.

Un 83,6% das persoas tituladas traballa na actualidade, mentres que un 12,4% 
non traballa, pero busca emprego e un 4% nin traballa nin busca emprego.

Dos titulados que non traballan nin buscan emprego, un 71,4% realiza outros 
estudos, principalmente de doutoramento ou de grao e un 14,3% prepara 
oposicións.

A gran maioría dos titulados queda a traballar en Galicia, un 80%, mentres que só 
unha reducida porcentaxe traballa no estranxeiro, o 0,7%. Os principais motivos 
expostos para non traballar en Galicia son recibir unha mellor oferta no exterior, 
cun 40%, e só vir a Galicia para realizar o máster, cun 28%.

Nos cinco anos que transcorreron desde a finalización do máster, os titulados 
traballaron, de media, en 1,98 empregos distintos. Un 54% dos titulados que 
están a traballar fano na Administración pública ou en empresas públicas, mentres 
que un 16,7% traballan en empresas privadas con máis de 50 empregados.

Soamente un 6,9% dos titulados que traballan o fan por conta propia, traballando 
o 93,1% restante por conta allea. A práctica totalidade destes están dados de alta 
ou cotizan á Seguridade Social. Dos traballadores por conta allea, o 51,2% teñen 
un contrato fixo, mentres que o 36,1% contan cun contrato temporal. Á súa vez, 
un 86% traballa a xornada completa.

Un 38,8% dos titulados que traballan na actualidade levan no seu posto de traballo 
máis de cinco anos. Pola contra, só un 12,6% leva no seu posto de traballo un 
ano ou menos.

Un 79% dos titulados ten un salario superior aos 1000 euros mensuais, sendo 
o salario medio de 1402,30 euros, cifra que se reduce a 1351 euros no caso das 
mulleres, e que ascende a 1531 euros no dos homes. En comparación co salario 
no traballo previo á realización do máster, existen importantes diferenzas, xa que 
no caso das mulleres o salario posterior ao máster é 181 euros máis elevado que 
o que tiñan previamente, mentres que no caso dos homes a retribución media 
actual redúcese en 21 euros con respecto ao daqueles empregos que tiñan antes 
de realizar o máster.

Un 49% dos titulados afirma que o seu traballo actual está bastante ou moi 
relacionado co máster que cursara. Á súa vez, un 91% dos titulados considera que 
para o desenvolvemento do seu traballo actual é necesaria formación universitaria.
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As competencias consideradas como máis importantes polos titulados para obter 
un emprego son a capacidade para resolver problemas e a capacidade de asumir 
responsabilidades.

Un 90,5% dos titulados considera que é necesaria máis información dentro da 
propia universidade sobre a procura de emprego.

Un 47,4% dos titulados valora a utilidade do máster como bastante ou moita 
tendo en conta a súa traxectoria laboral, e un 75% volvería cursar o mesmo máster.

4.2. Descritiva da poboación

Neste epígrafe móstrase información sobre as características da poboación 
que se estuda, os titulados en másteres do SUG durante o curso 2007-2008, 
atendendo a factores sociodemográficos como o sexo, a idade, a procedencia 
xeográfica, o nivel de estudos dos pais, a nota media do expediente 
académico previo e os anos empregados na titulación.

4.2.1. Distribución da mostra por sexo

Do mesmo xeito que ocorre para o global de estudos nas universidades 
do SUG, e en concordancia coas estatísticas propias das universidades, a 
porcentaxe de mulleres tituladas en másteres durante o curso 2007-2008 foi 
superior á dos homes, un 69,0% fronte a un 31,0%.
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Os resultados da distribución dos titulados por sexo pódense ver na Figura 
4.1, por ramas de coñecemento e para o total do SUG. Nas ramas de Ciencias 
da Saúde e Artes e Humanidades a porcentaxe de mulleres supera o 75%. 
A rama que presenta unha menor porcentaxe de mulleres é Enxeñaría e 
Arquitectura cun 42,5%.

4.2.2. Distribución da mostra por idade

A Figura 4.2 recolle a idade media dos titulados en másteres por ramas de 
coñecemento e para o total do SUG. A rama de coñecemento cunha idade 
media máis elevada é a de Ciencias da Saúde, con 30,80 anos, mentres que a 
que presenta unha idade media máis baixa é a de Artes e Humanidades, con 
27,35 anos. Pola súa banda, a idade media dos titulados en másteres para o 
total do SUG sitúase lixeiramente por debaixo dos trinta anos (29,71 anos).
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Figura 4.1.  Distribución dos titulados en másteres por sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.



41

ÍndiceInicio Cerrar

Á súa vez, a Figura 4.3 recolle a distribución dos titulados en másteres 
por idade, tanto por ramas de coñecemento como para o total do SUG. 
A porcentaxe de titulados menores de 25 anos ascende ao 20,3% para o 
total do SUG, sendo Artes e Humanidades a rama cunha maior porcentaxe 
neste rango de idade cun 39,1%, mentres que a menor porcentaxe é a de 
Enxeñaría e Arquitectura con só un 8,3%. En todas as ramas de coñecemento 
máis do 60% dos titulados en másteres do SUG teñen menos de 30 anos. 
Pola súa banda, a porcentaxe de titulados que superan os 30 anos é do 
33,9% para o total do SUG, sendo as ramas de Ciencias da Saúde e Ciencias 
Sociais e Xurídicas as que presentan unha maior porcentaxe neste rango de 
idade, preto do 38% en ambos os casos, e as ramas de Artes e Humanidades 
e de Ciencias as de menor porcentaxe, un 22% e un 23%, respectivamente.

Figura 4.2.  Idade media dos titulados en másteres.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.2.3. Distribución da mostra por nivel de estudos dos pais

Os niveis de estudos dos pais foron tamén analizados por ramas de 
coñecemento e para o global dos titulados en másteres, xa que as condicións 
educativas familiares poden constituír un factor de importancia na elección 
da traxectoria académica e profesional dos estudantes. Na Táboa 4.1 inclúese 
a distribución dos estudos dos pais segundo o nivel de estudos máis alto 
alcanzado, para o total do SUG. A porcentaxe de proxenitores con estudos 
universitarios é dun 24,3% para as nais e dun 26,7% para os pais. Por ramas 
de coñecemento, os resultados móstranse na Figura 4.4 para a nai e na 
Figura 4.5 para o pai. De forma detallada, pódese observar que as maiores 
porcentaxes de proxenitores con estudos universitarios (medios, superiores, 
máster ou doutoramento) se atopan na rama de Ciencias, tanto para a nai 
cun 34,5%, como para o pai cun 32,8%. As ramas de coñecemento con 
menor porcentaxe de proxenitores con estudos universitarios, tanto para a 
nai como para o pai, corresponden á rama de Artes e Humanidades, cun 
13,0% e un 17,3% respectivamente. A maior diferenza entre ambos os 
proxenitores dáse precisamente na rama de Artes e Humanidades.
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Figura 4.3.  Distribución dos titulados en másteres por idade.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.1.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos  
da nai e do pai. Resultados para o total do SUG. 

Nivel de estudos Nai Pai

Sen estudos 2,9% 3,2%

Primarios 48,8% 43,7%

Bacharelato/formación profesional 24,0% 26,3%

Universitarios medios 12,9% 10,1%

Universitarios superiores 10,1% 15,9%

Máster 0,6% 0,0%

Doutoramento 0,6% 0,6%

Figura 4.4.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos da nai. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.2.4. Distribución da mostra por lugar de procedencia

A práctica totalidade dos titulados en másteres no SUG durante o curso 
2007-2008, o 99,4%, procedían do Estado español. Como se observa na 
Figura 4.6 só un 0,3% procedían do resto da Unión Europea e a mesma 
porcentaxe do resto do mundo. Ademais, todos os titulados estranxeiros 
procedían de másteres da rama de Ciencias.
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Figura 4.5.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos do pai. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Se atendemos ás provincias de residencia dos titulados españois, que se 
mostran na figura 4.7, estes eran galegos na súa maior parte. Só o 12% 
procedía de provincias de fóra da comunidade galega, sendo as ramas 
de Enxeñaría e Arquitectura as que presentan unha maior porcentaxe de 
titulados de fóra de Galicia, un 16,5%, mentres os másteres de Artes e 
Humanidades non presentaban ningún titulado que non residise nas catro 
provincias galegas. A provincia da Coruña é a que conta cun maior peso con 
case a metade dos titulados, un 49,4%. Da provincia de Pontevedra procedía 
un 22%, mentres un 8% procedía das provincias de Lugo e de Ourense.

Por ramas de coñecemento, A Coruña é a provincia de procedencia maioritaria 
en todas as ramas, salvo na de Enxeñaría e Arquitectura que é Pontevedra. 
A maior presenza porcentual dos titulados de Lugo dáse na rama de Artes e 
Humanidades cun 34,8%, mentres que para os ourensáns está na rama de 
Ciencias Sociais e Xurídicas, cun 24,2%.

Figura 4.6.  Distribución dos titulados en másteres por nacionalidade.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Resto do mundoResto da Unión EuropeaEspaña

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes e
Humanidades 

Ciencias Ciencias
da Saúde 

Ciencias Sociais e
Xurídicas  

Enxeñaría e
Arquitectura 

SUG 



46

ÍndiceInicio Cerrar

4.2.5. Distribución da mostra por universidade de procedencia

En canto á universidade de procedencia, case nove de cada dez titulados 
en másteres cursaron a súa titulación previa na mesma universidade en que 
realizaron o máster, tal e como recolle a Figura 4.8. Pola súa banda, o 10,0% 
dos titulados de másteres cursaron a súa titulación previa nunha universidade 
española, distinta da do máster, mentres que aqueles que a cursaron nunha 
universidade estranxeira representan tan só o 1,4% do total do SUG.
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Figura 4.7.  Distribución dos titulados españois en másteres por provincia de residencia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento a maior porcentaxe dos titulados de máster 
que cursaron a súa titulación previa na mesma universidade dáse na rama 
de Ciencias, o 93,1%, rama que concentra á súa vez á maior porcentaxe 
de titulados que estudaron a súa titulación previa nunha universidade 
estranxeira, o 3,4%. Pola súa banda, a maior porcentaxe de titulados que 
obtiveron a súa titulación previa noutra universidade española está en Artes 
e Humanidades, cun 13%. Ademais, as ramas de Artes e Humanidades, 
Ciencias da Saúde e Ciencias Sociais e Xurídicas teñen a menor porcentaxe 
de titulados que estudaron previamente nesa universidade cun 87%.

4.2.6. Distribución da mostra por nota media do expediente académico

Na Figura 4.9 preséntase a distribución dos titulados en másteres por nota 
media do expediente académico na súa titulación previa, tanto por ramas 
de coñecemento como para o total do SUG. No total do SUG, un 46% 
dos titulados tiñan unha nota media de aprobado e a mesma porcentaxe 
presentaba un notable no seu expediente académico. Só un 7% obtivo un 
sobresaliente e o 0,3% restante obtivo a cualificación máxima, matrícula de 
honra.

Figura 4.8.  Distribución dos titulados en másteres por universidade de procedencia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento, todos os titulados que obtiveran a cualificación 
máxima procedían da mesma rama, Ciencias da Saúde, e as maiores 
porcentaxes de sobresalientes atopábanse na rama de Ciencias Sociais 
e Xurídicas cun 11,3%. Na rama de Artes e Humanidades, o 61% obtivo 
unha cualificación media de notable, mentres que na rama de Ciencias e 
de Enxeñaría e Arquitectura máis do 56% obtiveron un aprobado nos seus 
estudos previos ao máster.

4.3. Motivación e valoración do Máster

O coñecemento dos motivos que levaron os titulados de máster a realizar os 
ditos estudos resulta fundamental, xa que será de grande axuda para unha 
mellor orientación destes á satisfacción das necesidades reais dos potenciais 
estudantes. Así mesmo, a valoración que os titulados realizan acerca dos 
distintos elementos relacionados coa planificación e o desenvolvemento 
dos másteres permitirá pór de manifesto os seus puntos fortes e débiles. 
Con base a isto, no presente epígrafe mostraranse os resultados en canto 
ás motivacións dos titulados de másteres á hora de se matricular neles, para 
a continuación detallar que valoración realizan dos principais aspectos dos 
másteres.

Matrícula de honraSobresalienteNotableAprobado

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes e
Humanidades 

Ciencias Ciencias
da Saúde 

Ciencias Sociais e
Xurídicas  

Enxeñaría e
Arquitectura 

SUG 

Figura 4.9.  Distribución dos titulados en másteres por nota media do expediente 
académico da titulación previa. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.3.1. Motivacións para realizar o Máster

O motivo máis destacado para realizar estudos de máster é, tal e como se 
recolle na Figura 4.10, complementar a formación académica para obter 
unha maior especialización no mercado de traballo, ampliar as saídas laborais 
e alcanzar un maior desenvolvemento profesional, cunha porcentaxe do 
72,4% para o total do SUG. Á súa vez, complementar a formación académica 
previa para realizar o doutoramento e dedicarse á investigación sitúase 
como segundo motivo en importancia, cun 30,7%. Outras opcións, como 
a detección de necesidades formativas na experiencia laboral anterior ou a 
necesidade (obrigación) do máster para o desenvolvemento dun emprego 
futuro ou outros, son un motivo para apenas o 5% dos titulados.

En canto á distribución por ramas de coñecemento, o motivo de complementar 
a formación con vistas ao mercado laboral é considerablemente maioritario en 
todas as ramas de coñecemento (Artes e Humanidades cun 87%, Enxeñaría 
e Arquitectura cun 84,9%, Ciencias da Saúde cun 69,7% e Ciencias Sociais e 
Xurídicas cun 79%) excepto na de Ciencias. Nesta última rama, un 50% dos 
titulados sinala este motivo e a mesma porcentaxe sinala como motivación 
complementar a formación con vistas á investigación. Finalmente, os titulados 
que afirmaron cursar o máster porque detectaron necesidades formativas na 

Figura 4.10.  Motivos para realizar o máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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súa experiencia laboral anterior teñen un peso relevante na rama de Ciencias 
Sociais e Xurídicas con case un 13%.

4.3.2. Valoración do Máster

Con obxecto de analizar a estadía na Universidade dos titulados en másteres, 
realizáronse unha serie de preguntas encamiñadas a coñecer o nivel de 
satisfacción dos titulados co seu paso, xa non só polas aulas, senón tamén 
en relación con outros servizos prestados como os relativos ás prácticas. Así, 
o obxectivo deste epígrafe é o de recoller a percepción que os titulados en 
másteres do SUG teñen sobre distintos aspectos das materias cursadas.

En relación coa valoración da planificación dos ensinos (estrutura do máster, 
horarios, distribución da carga de traballo etc.), recollida na Figura 4.11, un 
49,7% dos titulados de másteres valóraa como boa ou moi boa, fronte a un 
17,5% que a considera mala ou moi mala. En canto á distribución por ramas 
de coñecemento, destaca positivamente o caso de Enxeñaría e Arquitectura, 
onde un 57,5% dos titulados considera boa ou moi boa a planificación do 
ensino, mentres na rama de Artes e Humanidades a dita porcentaxe non 
alcanza o 40%. En contraposición, na rama de Ciencias, un 27,6% dos 
titulados valora a planificación como mala ou moi mala.
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Figura 4.11.  Valoración da planificación do ensino. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Con respecto ás competencias (coñecementos, destrezas e habilidades), 
cuxa valoración se recolle na Figura 4.12, máis da metade dos titulados en 
másteres, un 52,3%, considéranas boas ou moi boas, fronte a un 12,6% 
que as valoran como malas ou moi malas. A distribución por ramas de 
coñecemento mostra unha mellor valoración das competencias na rama de 
Enxeñaría e Arquitectura, onde o 68,5% as considera boas ou moi boas. 
En contraposición, en Artes e Humanidades e en Ciencias da Saúde as ditas 
porcentaxes non alcanzan a metade do alumnado, un 43,5% e un 47,0% 
respectivamente.

A Figura 4.13 recolle a valoración das metodoloxías de ensino-aprendizaxe e 
avaliación, valoradas como boas ou moi boas por un 44% dos titulados do 
SUG, e como malas ou moi malas por case un 20%. En canto á distribución 
por ramas de coñecemento, apenas existen diferenzas nas porcentaxes de 
estudantes que as consideran boas ou moi boas, entre o 40% e o 50% en 
todas as ramas. Pola contra, entre os que valoran as metodoloxías como 
malas ou moi malas destacan as porcentaxes por encima do 20% dos 
titulados en Ciencias da Saúde, Ciencias e Artes e Humanidades, aínda que 
nesta última rama ningún estudante as cualifica como moi malas.

Figura 4.12.  Valoración das competencias. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En relación coa valoración do profesorado, que se mostra na Figura 4.14, 
máis do 58% dos titulados de másteres valórao como bo ou moi bo, fronte a 
un escaso 11,5% que o considera malo ou moi malo. En canto á distribución 
por ramas de coñecemento, o profesorado da rama de Ciencias é o mellor 
valorado cunha porcentaxe de máis do 70% de titulados que o cualifican de 
bo ou moi bo. Pola contra, a porcentaxe de titulados que o cualifica de malo 
ou moi malo non alcanza o 15% en ningunha rama, destacando a rama 
de Artes e Humanidades onde esta porcentaxe é de só o 4,3% e ningún 
estudante o cualifica de moi malo.
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Figura 4.13.  Valoración das metodoloxías de ensino-aprendizaxe e avaliación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En canto aos recursos materiais dispoñibles polos estudantes na realización 
dos másteres do SUG, cuxa valoración se recolle na Figura 4.15, un 43,7% 
do total do SUG valóraos como bos ou moi bos, fronte a case un 26% 
que os considera malos ou moi malos. Por ramas de coñecemento, Ciencias, 
Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias Sociais e Xurídicas presentan porcentaxes 
superiores ao 50% que cualifican os recursos materiais como bos ou moi 
bos, mentres que en Ciencias da Saúde a dita porcentaxe queda nun 31,8%.

Figura 4.14.  Valoración do profesorado. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Figura 4.16 recolle a valoración da coordinación, onde máis do 47% dos 
titulados en másteres do SUG a considera boa ou moi boa, fronte a un 22% 
que a valora como mala ou moi mala. As valoracións positivas (bo e moi 
bo) sitúanse en torno ao 50% de titulados, en case todas as ramas, coa 
excepción da rama de Ciencias onde esa porcentaxe non chega ao 38%. 
Nesta mesma rama as valoracións negativas (mala e moi mala) chegan ata o 
34,5%, mentres na rama de Artes e Humanidades esa porcentaxe só chega 
ao 8,6%.
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Figura 4.15.  Valoración dos recursos materiais. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.



55

ÍndiceInicio Cerrar

Con respecto á valoración do traballo de fin de máster (contidos, 
desenvolvemento etc.), recollida na Figura 4.17, máis do 61% dos titulados 
en másteres do SUG considérao bo ou moi bo, mentres que só un 18,4% lle 
outorga unha valoración de malo ou moi malo. En canto á distribución por 
ramas de coñecemento, a valoración é desigual. Destacan positivamente os 
casos de Ciencias, Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura, 
onde as valoracións positivas superan o 72% e as negativas sitúanse en 
torno ao 10% ou menos. Pola contra, na rama de Ciencias da Saúde só un 
44,7% o considera como bo e moi bo e case un 32% cualifícao de malo ou 
moi malo.

Figura 4.16.  Valoración da coordinación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Moi boaBoaRegularMalaMoi mala

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes e
Humanidades 

Ciencias Ciencias
da Saúde 

Ciencias Sociais e
Xurídicas  

Enxeñaría e
Arquitectura 

SUG 



56

ÍndiceInicio Cerrar

A realización e valoración das prácticas externas constitúe un elemento 
fundamental para considerar no presente estudo, posto que estas poden 
ser determinantes á hora de facilitar a inserción laboral dos titulados de 
másteres.

Na Figura 4.18 obsérvase que un 55,4% dos titulados do SUG durante o 
curso 2007-2008 realizou prácticas externas, sendo as ramas de Artes e 
Humanidades e de Ciencias Sociais e Xurídicas as que presentaban unha 
maior porcentaxe de titulados que realizaron prácticas, un 73,9% e un 69,4% 
respectivamente. Nas tres ramas restantes a porcentaxe de estudantes que 
realizaron prácticas externas non alcanza o 50%, destacando o caso da rama 
de Ciencias con só un 20,7%.
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Figura 4.17.  Valoración do traballo de fin de máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En relación coa valoración das prácticas externas, que se mostra na Figura 
4.19, case tres cuartas partes dos titulados en másteres valóranas como boas 
ou moi boas, fronte a un 12,2% que as considera malas ou moi malas. 
Por ramas de coñecemento, as prácticas das ramas de Ciencias Sociais e 
Xurídicas e de Ciencias obteñen os mellores resultados, xa que en ambos os 
casos máis do 83% valóraas positivamente (boas ou moi boas). No caso da 
rama de Ciencias ningún dos enquisados as valora como moi malas, aínda 
que hai que destacar que menos dun 21% dos titulados en másteres desta 
rama realizaron prácticas externas (polo que os resultados deben tomarse con 
maior cautela). Pola súa banda, na rama de Artes e Humanidades, a pesar 
de que existe unha gran porcentaxe de titulados que realizaron prácticas, só 
o 53% as considerou como boas ou moi boas. As valoracións negativas das 
prácticas externas sitúanse por baixo do 15% en todas as ramas.

Figura 4.18.  Realización de prácticas externas. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Figura 4.20 recolle a valoración dos titulados acerca de se, 
independentemente da súa experiencia posterior no mercado laboral, o 
máster lles ofreceu formación adicional con respecto á que adquiriran nos 
seus estudos universitarios previos. Os datos para o total do SUG mostran 
que un 65,3% dos titulados considera que o máster si lle ofreceu bastante 
ou moita formación adicional, fronte a un 18,4% que opina que lle ofreceu 
pouca ou ningunha. Por ramas de coñecemento, a rama de Enxeñaría e 
Arquitectura é a que presenta unha mellor valoración e ata o 78% dos 
enquisados considera que a formación adicional adquirida foi bastante ou 
moita. Esta porcentaxe sitúase por encima do 60% nas restantes ramas coa 
excepción da rama de Artes e Humanidades, onde esa porcentaxe non chega 
ao 50%.
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Figura 4.19.  Valoración das prácticas externas. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Na Figura 4.21 recóllese a valoración media de todos os elementos 
considerados neste apartado 4.3.2, tanto para o total do SUG como para 
as distintas ramas de coñecemento. Como pode observarse, as valoracións 
dos titulados en másteres das ramas de Enxeñaría e Arquitectura e de 
Ciencias sobresaen na maioría de aspectos que se recollen. Así Enxeñaría e 
Arquitectura é a rama con mellor valoración, nunha escala de Likert desde 
1 (Moi malo) a 5 (Moi bo), en planificación do ensino (3,52), competencias 
(3,75), metodoloxía de ensino (3,41), recursos materiais (3,39) e formación 
adicional adquirida (3,89). Pola súa banda, Ciencias é a rama mellor valorada 
en profesorado (3,76), recursos materiais (3,39), traballo de fin de máster 
(4,04) e, conxuntamente coa rama de Ciencias Sociais e Xurídicas, nas 
prácticas externas (4,33). Finalmente, a mellor valoración media en canto á 
coordinación (3,52) obtena a rama de Artes e Humanidades. No apartado 
negativo destaca a rama de Ciencias da Saúde que obtén as peores valoracións 
en competencias (3,29), metodoloxía de ensino (3,20), profesorado (3,44), 
recursos materiais (3,00) e traballo fin de máster (3,05), aínda que en todos 
os casos está por encima da media de valoración de tres puntos.

Figura 4.20.  Valoración da formación adicional adquirida nos másteres. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.4. Situación laboral anterior á realización do Máster

Como se observou ao analizar a idade dos titulados en másteres do SUG 
no curso 2007-2008, a idade media (ao redor dos trinta anos) denota que 
quizá moitos destes titulados xa tivesen presenza no mercado laboral con 
anterioridade á realización do máster. Por esta razón é conveniente realizar 
unha pequena análise de cal era a situación laboral destes con anterioridade 
a realizar o máster, co fin de, posteriormente, analizar como cambia a 
situación laboral dos titulados en másteres do SUG. Por esta razón, ao longo 
deste apartado analízase cal era a situación laboral dos titulados no momento 
de comezar a realizar o máster.

4.4.1. Actividade laboral previa

Na Táboa 4.2, que se mostra a continuación, recóllense datos relativos á 
actividade laboral previa á realización do máster. Así, obsérvase que un 
62,1% dos titulados xa traballaran con anterioridade á súa realización, 
porcentaxe que se sitúa en torno ao 69% nos casos dos titulados en Ciencias 
Sociais e Xurídicas e Ciencias da Saúde e que non chega ao 50% na rama 
de Ciencias. Pola súa banda, o restante 37,9% de titulados do SUG que non 
traballaron divídense nun 8,3% que buscou emprego, pero non o atopou e 
un 29,6% que non o buscou.
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Figura 4.21.  Valoración media dos principais aspectos dos másteres. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.2.  Actividade laboral previa ao máster e no momento de comezar este.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de 
coñecemento

Nin traballou 
nin buscou 
emprego

Buscou 
emprego e 

non o atopou
Traballou

Non 
traballaba 
ao iniciar o 

máster

Deixou o 
traballo para 

facer o máster

Simultaneou 
traballo e 

máster

Artes e Humanidades 43,5% 0,0% 56,5% 17,4% 4,4% 34,7%

Ciencias 41,3% 12,1% 46,4% 12,0% 1,7% 32,7%

Ciencias da Saúde 23,5% 8,3% 68,2% 9,8% 3,0% 55,3%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas

24,1% 6,5% 69,4% 11,3% 4,9% 53,2%

Enxeñaría e 
Arquitectura

31,5% 9,6% 58,9% 11,0% 1,4% 46,6%

SUG 29,6% 8,3% 62,1% 11,2% 2,9% 48,0%

En canto á situación laboral no momento de iniciar o máster dos enquisados 
que traballaran antes de o realizar, aproximadamente a metade do total de 
titulados, o 48%, simultanearon o traballo co máster, sendo as ramas de 
Ciencias e de Artes e Humanidades as que presentan unhas porcentaxes máis 
baixas neste sentido (ao redor dun terzo dos titulados). Á súa vez, menos 
dun 3% dos titulados traballaba antes do máster e deixou o seu emprego 
para cursar a dita titulación. Finalmente, o 11,2% dos titulados traballara 
antes do máster pero non tiña emprego no momento de comezar este.

4.4.2. Emprego previo

Neste epígrafe recóllese a información referida aos principais aspectos 
caracterizadores do emprego que os titulados de máster tiñan antes de 
cursar este. Así, aos enquisados preguntóuselles acerca de elementos como 
a relación entre o dito emprego e o máster estudado, o tipo de xornada 
laboral que desempeñaban, a súa relación contractual ou o seu salario.

A Figura 4.22 recolle a relación existente entre o traballo previo á realización 
do máster e o propio máster. Os datos para o total de titulados do SUG 
mostran que case un 30% destes afirma que o dito traballo tiña moita 
relación co máster, fronte a un 25% que sostén que non tiña ningunha. Por 
ramas de coñecemento, obsérvase que a rama de Artes e Humanidades é a 
que presenta unha menor vinculación entre o traballo previo e o máster, xa 
que só un 15,4% dos enquisados afirma que a dita vinculación era bastante 
ou moita, mentres que ata un 46,2% indican que non había ningunha. No 
outro extremo sitúanse as ramas de Ciencias e Ciencias da Saúde, onde 
máis da metade dos titulados que traballaron antes do máster fixérono en 
empregos bastantes ou moi relacionados co propio máster.
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O tipo de xornada laboral no emprego previo ao máster recóllese na Figura 
4.23, e nela obsérvase que tres cuartas partes dos titulados do SUG realizaban 
un traballo a xornada completa. Por ramas de coñecemento percíbense 
certas diferenzas, xa que aínda que a porcentaxe de titulados que traballaba 
a xornada completa supera esa media para o SUG nas ramas de Ciencias 
Sociais e Xurídicas (84%) e Ciencias da Saúde (79%), na rama de Artes e 
Humanidades son maioría os que tiñan un emprego a tempo parcial (54%).

Moita Bastante Algunha Pouca Ningunha 
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Figura 4.22.  Relación entre o máster e o traballo previo a este. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Na Figura 4.24 recóllese a distribución por tipoloxías de contratación dos 
empregos previos á realización do máster. A nivel do SUG, obsérvase unha 
maior presenza de contratos temporais, o 45%, que de contratos fixos, 
o 35,6%, así como unha porcentaxe do 7,4% de autónomos por conta 
propia. Por ramas de coñecemento, Ciencias da Saúde presenta unha maior 
porcentaxe de contratos fixos, un 40%. Pola súa banda as ramas de Ciencias 
Sociais e Xurídicas e de Enxeñaría e Arquitectura son as únicas que presentan 
unha porcentaxe de contratos fixos maior que a de contratos temporais. Na 
rama de Ciencias Sociais e Xurídicas destaca que un 21% dos titulados que 
traballaba antes do máster facíao por conta propia. Nas tres restantes ramas 
de coñecemento (Artes e Humanidades, Ciencias e Ciencias da Saúde) a 
presenza de contratos temporais é superior ao 50%. Destaca o caso da rama 
de Ciencias, onde a porcentaxe de contratos fixos é considerablemente baixa 
con respecto ás demais ramas, un 22,2%, dándose á súa vez unha presenza 
significativa de enquisados que traballaban sen contrato antes de realizar o 
máster, o 7,4%.

Figura 4.23.  Tipo de xornada no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A situación con respecto á Seguridade Social no traballo previo ao máster 
móstrase na Figura 4.25, onde se observa que a gran maioría dos titulados 
en másteres estiveran dados de alta, o 90,7%, fronte ao 9,3% que non 
o estiveron. Por ramas de coñecemento, destaca o caso de Ciencias da 
Saúde onde a totalidade dos enquisados cotizara á Seguridade Social nalgún 
momento. Nas restantes ramas non existen importantes diferenzas e en todos 
os casos a porcentaxe de titulados que cotizara previamente á realización do 
máster sitúase en torno ao 85%.

Outros Sen contrato En prácticas Bolseiro 
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Figura 4.24.  Modalidade de contratación no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Táboa 4.3 recolle a distribución dos titulados en másteres do SUG segundo 
o salario mensual no seu traballo previo ao máster. En liñas xerais, obsérvase 
que máis da metade dos enquisados, o 56,6%, percibía un salario situado 
entre os 600 e os 1400 euros. Á súa vez, case un 15% cobraban 600 euros 
ou menos, porcentaxe que se explica principalmente polos enquisados que 
traballaban a xornada parcial.

Táboa 4.3.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster.  
Resultados para o total do SUG. 

Salario mensual % titulados

600 € ou menos 14,8%

601 € - 1000 € 32,0%

1001 € - 1400 € 24,6%

1401 € - 1800 € 18,2%

1801 € - 2200 € 5,4%

2201 € - 2600 € 2,5%

2601 € ou máis 2,5%

A distribución dos titulados segundo o salario mensual no traballo previo 
ao máster, por ramas de coñecemento e para o total do SUG, móstrase 
na Figura 4.26, así como na Táboa 4.4. As ramas que concentran unhas 
maiores porcentaxes de titulados nos tramos de salario máis elevados son, 

Figura 4.25.  Relación coa Seguridade Social no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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claramente, Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura, onde o 8,4% e o 
5% respectivamente cobraban no seu emprego previo ao máster salarios por 
encima dos 2200 euros, porcentaxes que para as tres ramas restantes oscilan 
entre o 0% das ramas de Artes e Humanidades e de Ciencias e o 2,4% da 
rama de Ciencias Sociais e Xurídicas.

Pola contra, ata o 83% dos titulados en másteres do SUG da rama de Artes 
e Humanidades non gañaba máis de 1000 euros mensuais, porcentaxe que 
se situaba no 62% na rama de Ciencias e que non chegaba ao 50% nas 
restantes ramas. Isto débese a que as dúas ramas mencionadas presentaban 
as maiores porcentaxes de empregos a tempo parcial.

2601 €  ou máis2201 € - 2600 €1801 € - 2200 €
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Figura 4.26.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.4.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de 
coñecemento

600 €
ou menos

601 € - 
1000 €

1001 € - 
1400 €

1401 € - 
1800 €

1801 € - 
2200 €

2201 € - 
2600 €

Máis de 
2600 €

Artes e Humanidades 33,3% 50,0% 8,3% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0%

Ciencias 23,1% 38,5% 23,1% 7,7% 7,7% 0,0% 0,0%

Ciencias da Saúde 10,8% 31,3% 26,5% 20,5% 2,4% 6,0% 2,4%

Ciencias Sociais e Xurídicas 9,8% 31,7% 24,4% 22,0% 9,8% 0,0% 2,4%

Enxeñaría e Arquitectura 17,1% 24,4% 26,8% 19,5% 7,3% 0,0% 4,9%

SUG 14,8% 32,0% 24,6% 18,2% 5,4% 2,5% 2,5%

A Figura 4.27 recolle o salario medio mensual dos titulados en másteres do 
SUG no seu emprego previo á realización do máster. Nela móstrase que o 
salario medio para o total do SUG era de 1159,40 euros, que oscilaba entre 
os 798,90 euros que gañaban de media os titulados en Artes e Humanidades 
e os 1215,40 euros que gañaban de media os titulados en Ciencias Sociais 
e Xurídicas.

Figura 4.27.  Salario medio no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Atendendo ao sexo, o salario medio mensual no traballo previo á realización 
do máster, que se mostra tanto na Figura 4.28 como na Táboa 4.5, obsérvase 
unha clara diferenza entre os salarios percibidos polas mulleres e polos 
homes. A nivel do SUG, a retribución media percibida polos homes ascende 
a 1409,38 euros, mentres que a das mulleres é só de 1061,54 euros, un 
24,7% inferior.

Nota: O valor do salario medio para os homes na rama de Artes e Humanidades non é estatisticamente 
significativo.

Esta disparidade salarial preséntase en todas as ramas de coñecemento 
(onde os valores son significativos), aínda que é máis acentuada na rama de 
Ciencias, onde o salario medio das mulleres no traballo previo ao máster era 
un 36,2% inferior ao dos homes, o que en termos absolutos supuña 481,20 
euros menos. Á súa vez, en Ciencias da Saúde a diferenza era do 30% entre 
ambos os salarios, o que supuña 486,43 euros. Na rama de Ciencias Sociais 
e Xurídicas a diferenza era do 27,2% (406,59 euros). Finalmente, a rama en 
que as diferenzas salariais por sexo no traballo previo ao máster son menores, 
pero bastante importantes, é a de Enxeñaría e Arquitectura cun 17,6% ou o 
que é o mesmo 231,76 euros menos mensuais.
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Figura 4.28.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG1.
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Táboa 4.5.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario medio

Artes e Humanidades 788,89 € * 798,90 €

Ciencias 847,37 € 1328,57 € 977,90 €

Ciencias da Saúde 1138,57 € 1625,00 € 1214,40 €

Ciencias Sociais e Xurídicas 1085,71 € 1492,31 € 1215,40 €

Enxeñaría e Arquitectura 1088,24 € 1320,00 € 1207,30 €

SUG 1061,54 € 1409,38 € 1159,40 €

*O valor do salario medio para os homes na rama de Artes e Humanidades non é estatisticamente significativo.

4.5. Acceso ao emprego tras o Máster

Ao longo deste e dos seguintes apartados analizarase a traxectoria laboral dos 
titulados en másteres do SUG durante o curso 2007-2008 tras a realización 
do máster e prestarase atención especial á súa situación actual.

En todo estudo de inserción laboral inclúese unha análise do proceso de 
procura de emprego levado a cabo polos titulados: se buscaron emprego, 
como o buscaron, como o atoparon, canto tardaron. Estas son algunhas das 
variables que nos axudan a entender como se produce o acceso dos titulados 
ao mercado laboral.

A información relativa ao acceso ao emprego tras a realización do máster 
recóllese na Figura 4.29, en que se observa que, a nivel do SUG, un 96% dos 
titulados en másteres traballou nalgún momento desde a súa finalización, 
dividíndose nun 84% que traballa actualmente e un 12% que non traballa 
na actualidade, pero si o fixo desde a finalización do máster. O restante 
4% dos titulados non traballou en ningún momento desde que concluíu o 
máster.
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Por ramas de coñecemento, o mellor dato en canto ao acceso ao emprego 
despois do máster preséntao a rama de Enxeñaría e Arquitectura, onde todos 
os titulados traballaron nalgún momento desde a finalización do máster e 
ata un 88% faino na actualidade. Pola contra, a rama de Ciencias é a que 
presenta unha maior porcentaxe de titulados que non traballou desde a 
finalización do máster, un 12%.

4.5.1. Procura de emprego

O presente epígrafe céntrase no grao de utilización das diferentes vías de 
procura de emprego e na súa contribución á obtención deste e conclúe 
cunha análise do tempo que media entre a finalización do máster por parte 
dos titulados do SUG e a obtención do seu primeiro emprego.

Sobre as diferentes vías de procura de emprego, pedíuselles aos titulados 
en másteres do SUG que indicasen se utilizaran ou non as distintas vías. As 
Figuras 4.30 e 4.31 recollen a porcentaxe de titulados que afirman utilizar 
as diferentes vías de procura de emprego propostas. Os datos para o total 
do SUG mostran que as vías máis empregadas son a oposición/concurso 
público, cunha porcentaxe de utilización do 41%, a candidatura espontánea, 
cun 31%, os contactos persoais e os portais de procura de emprego na web, 
cun 20% e as axencias públicas de emprego cun 18%. En contraposición, 

Non traballou desde que rematou o máster 
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Figura 4.29.  Situación laboral desde a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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as vías menos empregadas, de entre as propostas, foron a empresa onde 
se realizaron as prácticas do máster e as axencias privadas de emprego con 
porcentaxes de utilización do 4% e do 6%, respectivamente.

Por ramas de coñecemento, a oposición/concurso público sitúase como a 
vía de procura de emprego máis utilizada nas ramas de Ciencias da Saúde 
(57%), Ciencias Sociais e Xurídicas (38%) e Ciencias (33%), mentres que 
na rama de Artes e Humanidades a pesar de non ser a vía máis utilizada 
tamén é amplamente usada (36%). A candidatura espontánea é a vía de 
procura máis utilizada nas dúas ramas restantes, Artes e Humanidades 
(55%) e Enxeñaría e Arquitectura (41%). Esta vía tamén conta cun peso 
importante, por encima do 20%, nas tres ramas restantes. A rama de Artes 
e Humanidades é a que presenta, ademais, unha maior diversidade en canto 
ás vías de procura de emprego, xa que á parte das sinaladas, os portais 
de procura de emprego na web e as axencias públicas de emprego tamén 
son utilizadas por máis do 35% dos titulados. Polo lado contrario destaca a 
pouca utilización da empresa das prácticas do máster como vía de procura 
de emprego, xa que agás na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas (10%) as 
porcentaxes de utilización desta vía non pasan do 5%.

Figura 4.30.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 1.
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A Figura 4.32 representa as porcentaxes de titulados que atoparon emprego 
a través de cada unha das distintas vías de procura propostas. As vías de 
procura predominantes coinciden parcialmente coas máis empregadas 
a nivel do SUG: a oposición/concurso público, cun 34% de titulados que 
conseguiron o seu emprego a través desta, a candidatura espontánea, cun 
17%, os contactos persoais, cun 14% e outras vías de procura (principalmente 
o autoemprego ou bolsas de emprego doutros organismos) cun 13%. Deste 
xeito, ata un 78% dos titulados en másteres que traballan ou traballaron 
despois deste encontraron o seu emprego a través dunha destas catro vías 
de busca.

Por ramas de coñecemento, a importancia da presentación a oposición ou 
concurso público como vía propiciatoria do emprego é particularmente 
destacada na rama de Ciencias da Saúde (51%) así como na de Ciencias 
Sociais e Xurídicas (35%) e de Ciencias (25%). Mentres tanto, a candidatura 
espontánea é a vía máis efectiva para os titulados en másteres de Artes e 
Humanidades (32%) e de Enxeñaría e Arquitectura (26%). Por último, 
hai que destacar que en catro das cinco ramas, todas menos Enxeñaría e 
Arquitectura, a efectividade das axencias privadas de emprego é nula.
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Figura 4.31.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 2.
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Co obxectivo de analizar a efectividade das distintas vías de procura de 
emprego expostas para o total do SUG e para cada rama de coñecemento 
represéntanse a continuación as Figuras 4.33 a 4.38, nas que o eixe vertical 
mostra a porcentaxe de empregos conseguidos a través de cada unha das 
vías de procura, mentres que o eixe horizontal recolle o seu correspondente 
grao de utilización.

A Figura 4.33, referida ao total do SUG, mostra que a vía de procura que máis 
empregos propiciou é a presentación a oposicións ou concursos públicos que 
é ademais a vía máis empregada. A continuación, a candidatura espontánea 
e os contactos persoais axudan a obter unha porcentaxe de empregos similar, 
con todo esta última é máis efectiva xa que é bastante menos utilizada.

Con respecto á análise por ramas de coñecemento, recollida nas Figuras 
4.34 a 4.38, obsérvase que a presentación a oposición ou concurso público 
mantense como a vía de procura de emprego máis efectiva nas ramas de 
Ciencias, Ciencias da Saúde e Ciencias Sociais e Xurídicas. Con respecto 
ás dúas ramas restantes, esta vía de procura de emprego presenta tamén 
unha alta efectividade, aínda que non unha utilización moi elevada na rama 
de Enxeñaría e Arquitectura e, ao contrario, unha alta utilización e baixa 
efectividade, entre os titulados de Artes e Humanidades. Nestas dúas ramas, 

Figura 4.32.  Vía propiciatoria do emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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a candidatura espontánea é a vía a través da que máis empregos se obteñen, 
cunha efectividade maior na rama de Enxeñaría e Arquitectura.

A terceira vía de procura de emprego a través da que máis empregos se 
logran, os contactos persoais, móstrase especialmente efectiva entre os 
titulados en másteres da rama de Ciencias e de Ciencias Sociais e Xurídicas, 
sendo moito menos efectiva na rama de Ciencias da Saúde e menos utilizada 
pero máis efectiva na rama de Artes e Humanidades.

Finalmente, certas vías de procura de emprego con baixa presenza e eficacia a 
nivel do SUG, si contan cunha importancia particular en determinadas ramas 
de coñecemento. Este é o caso dos portais web de emprego, especialmente 
efectivos na rama de Enxeñaría e Arquitectura e escasamente no resto de 
ramas, ou as axencias públicas de emprego, que se mostran bastante máis 
efectivas na rama de Artes e Humanidades que no resto de ramas. Ademais, 
a empresa das prácticas do máster, aínda que é unha vía escasamente 
utilizada, é altamente efectiva entre os titulados de Artes e Humanidades e 
de Enxeñaría e Arquitectura con respecto á media do SUG.
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Figura 4.33.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para o total do SUG.
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Figura 4.34.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Artes e Humanidades.
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Figura 4.35.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias.
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Figura 4.36.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias da Saúde.
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Figura 4.37.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias Sociais e Xurídicas.
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Na Figura 4.39 recóllese o tempo que tardaron en atopar emprego os 
titulados en másteres no curso 2007-2008, tanto para o total do SUG como 
por ramas de coñecemento. Deste xeito, preto do 43% de titulados (que non 
continuou no seu traballo) obtivo o seu primeiro emprego tras o máster en 
menos de tres meses tras a súa finalización e máis do 63% lográrono no prazo 
máximo de 6 meses. No outro extremo un 11,6% de titulados tardou máis 
dun ano en atopar o seu primeiro emprego tras acabar o máster. Por ramas 
de coñecemento, Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura son 
as ramas en que os titulados en másteres atopan emprego antes: un 35% 
e un 31%, respectivamente, fano en menos dun mes e un 46% e un 44%, 
respectivamente, en menos de tres meses. Así mesmo, un 45% dos titulados 
de Ciencias tamén traballaba tres meses despois de finalizar o máster. Pola 
contra, aqueles que máis tempo tardaron en atopar un emprego despois do 
máster, máis dun ano, foron un 27% de titulados de Ciencias da Saúde e a 
mesma porcentaxe de Ciencias Sociais e Xurídicas.

Figura 4.38.  Efectividade das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Enxeñaría e Arquitectura.
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Trasladando estas porcentaxes ao período medio para atopar emprego, 
obsérvase que o tempo medio para que un titulado do SUG atope o seu 
primeiro emprego é de 6,10 meses, tal e como se indica na Figura 4.40. Os 
titulados que acceden con maior rapidez ao seu primeiro emprego despois do 
máster son os de Enxeñaría e Arquitectura (5,06 meses), e a continuación os 
de Artes e Humanidades (5,25 meses). Máis de seis meses de media tardaron 
os titulados en másteres das restantes ramas de coñecemento: Ciencias da 
Saúde (6,21 meses), Ciencias (6,79 meses) e Ciencias Sociais e Xurídicas, cun 
tempo medio en atopar emprego de 6,88 meses.
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Figura 4.39.  Tempo transcorrido desde a finalización do máster ata atopar emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.5.2. Contratación

A valoración por parte dos titulados de másteres da influencia que unha serie 
de factores poden ter na contratación, segundo a súa propia experiencia, 
recóllese na Figura 4.41, nunha escala que vai desde 1 (nada importante) ata 
5 (moi importante). Deste xeito, o elemento ao que o conxunto dos titulados 
do SUG outorga unha maior relevancia é a experiencia laboral relacionada, 
cunha valoración media de 4,20. A bastante distancia séguelle o título do 
máster, cun 3.07. Os restantes factores analizados quedan por baixo do valor 
medio da escala: a reputación do centro onde se realizou o máster cun 2,98, 
a especialidade do máster cun 2,84 e, en último lugar como factor menos 
valorado sitúase o expediente académico obtido no máster cunha valoración 
na escala de 2,37.

Figura 4.40.  Número medio de meses transcorridos desde a finalización do máster  
ata atopar emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento, a experiencia laboral relacionada mantense como 
o factor considerado máis importante en todas elas, aínda que as maiores 
valoracións aparecen na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas (4,44) e de Artes 
e Humanidades (4,32) e a menor valoración na rama de Ciencias (4,04). A 
maior valoración do título do máster dáse na rama de Artes e Humanidades 
(3,23), do mesmo xeito que ocorre coa especialidade do máster (3,27 na 
mesma rama). Pola súa banda, a maior valoración da reputación do centro 
en que se cursou o máster dáse na rama de Ciencias da Saúde (3,10). O 
elemento menos valorado a nivel do SUG o é tamén para as distintas ramas 
de coñecemento: o expediente académico do máster, que oscila entre a 
valoración mínima de 2,17 na rama de Enxeñaría e Arquitectura e a máxima 
de 2,82 na rama de Artes e Humanidades.

4.6. Situación laboral actual

Neste apartado analízase a situación en que se atopan os titulados en canto 
ás características do seu emprego ou actividade actual e á adecuación da súa 
formación ao emprego. Nesta análise non se debe obviar que os enquisados 
son titulados do curso 2007-2008 e que a enquisa se realizou ao longo do 
ano 2013, polo que as respostas corresponden ás súas experiencias durante 
máis de catro anos como titulados.
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Figura 4.41.  Factores valorados na contratación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.6.1. Actividade laboral

A Táboa 4.6 recolle información relativa á situación laboral dos titulados no 
momento de realizar a enquisa. Así, un 83,6% dos titulados nos másteres 
do SUG no curso 2007-2008 traballaba nese momento, mentres que un 
12,4% non traballaba pero estaba a buscar emprego. Por último, un 4% 
dos titulados nin traballaban nin buscaban emprego, principalmente por 
preparar oposicións ou cursar outro tipo de estudos.

En canto á análise por ramas de coñecemento, destaca a elevada porcentaxe 
de titulados en másteres de Ciencias da Saúde que traballaban, un 90,2%, 
a continuación sitúanse os titulados de Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias 
Sociais e Xurídicas, con porcentaxes superiores ao 80%. A porcentaxe máis 
baixa preséntaa a rama de Artes e Humanidades, cun 65,2% de titulados 
que tiñan un emprego. Pola súa banda, en canto aos titulados que non 
traballan pero están a buscar emprego, estes contan cun peso considerable 
nas ramas de Artes e Humanidades e de Ciencias, co 26,1% e o 22,4% 
respectivamente. Finalmente, a importancia dos titulados que nin traballan 
nin buscan emprego é maior novamente nesas dúas ramas, Artes e 
Humanidades e Ciencias, cun 8,7% e un 6,9%, mentres que a súa presenza 
é particularmente reducida en Ciencias da Saúde, un 1,5%.

Táboa 4.6.  Situación laboral actual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Nin traballa nin 
busca emprego

Non traballa, pero 
busca emprego

Traballa na 
actualidade

Artes e Humanidades 8,7% 26,1% 65,2%

Ciencias 6,9% 22,4% 70,7%

Ciencias da Saúde 1,5% 8,3% 90,2%

Ciencias Sociais e Xurídicas 3,2% 12,9% 83,9%

Enxeñaría e Arquitectura 5,5% 6,8% 87,7%

SUG 4,0% 12,4% 83,6%

Na Figura 4.42 preséntase a información recollida na Táboa 4.6, pero 
desagregando a situación específica dos titulados que non traballan e tampouco 
buscan emprego. Deste xeito, os datos para o total do SUG mostran que un 
2,8% dos titulados en másteres realizaba outros estudos no momento de 
elaborar a enquisa, un 0,6% preparaba oposicións, un 0,3% coidaba familiares 
e a mesma porcentaxe, 0,3%, argumenta outros motivos para non traballar nin 
buscar emprego. Por ramas de coñecemento, realizar outros estudos conta cun 
maior peso na rama de Ciencias, o 6,9% e en Artes e Humanidades, o 4,3%. 
Por último, preparar oposicións ocupa un 4,3% dos titulados en másteres de 
Artes e Humanidades e un 1,4% de Enxeñaría e Arquitectura.
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4.6.2. Lugar de traballo

Atendendo ao lugar no que desenvolven o seu emprego na actualidade os 
titulados en másteres do SUG do curso 2007-2008, a gran maioría traballa en 
Galicia, en concreto, o 80% destes, tal e como se reflicte na Figura 4.43 e a 
Táboa 4.7. Así, A Coruña acolle o 44,3% dos titulados, Pontevedra o 21,0%, 
Ourense case un 9% e Lugo o 5,8%. Pola súa banda, do 20% restante, 
un 19,2% traballa no resto do Estado español e un 0,7% dos titulados 
traballa fóra de España, todos en países pertencentes á Unión Europea. É 
necesario matizar neste punto que estas porcentaxes deben ser tomadas 
con precaución, posto que os titulados que se encontraban fóra de España 
no momento de realizar as enquisas presentaron unha maior reticencia á 
hora de responder o cuestionario. Por ramas de coñecemento, destaca a 
alta porcentaxe de titulados en másteres da rama de Ciencias da Saúde que 
traballaba na provincia da Coruña (58%), o 25% de titulados en másteres de 
Ciencias Sociais e Xurídicas que traballa en Ourense, así como as porcentaxes 
de titulados de Enxeñaría e Arquitectura que traballan tanto na Coruña e 
Pontevedra, 34% e 31% respectivamente, como no resto de España, 25%. 
Hai que destacar tamén que todos os titulados que traballan fóra de España 
proceden de másteres da rama de Ciencias, un 5% sobre o total de titulados 
da rama.
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Figura 4.42.  Situación actual. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.7.  Lugar de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de 
coñecemento

A Coruña Pontevedra Lugo Ourense
Resto de 
España

Resto da 
Unión 

Europea

Resto do 
mundo

Artes e Humanidades 40,0% 6,7% 33,3% 6,7% 13,3% 0,0% 0,0%

Ciencias 34,1% 41,5% 0,0% 2,4% 17,1% 4,9% 0,0%

Ciencias da Saúde 58,0% 10,9% 5,9% 5,9% 19,3% 0,0% 0,0%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas

34,6% 19,2% 5,8% 25,0% 15,4% 0,0% 0,0%

Enxeñaría e 
Arquitectura

34,4% 31,3% 3,1% 6,3% 25,0% 0,0% 0,0%

SUG 44,3% 21,0% 5,8% 8,9% 19,2% 0,7% 0,0%

Con respecto aos titulados de másteres que traballan fóra de Galicia, a 
estes preguntóuselles acerca dos motivos que os levaron a dita situación, 
unha información que se recolle na Táboa 4.8 e na Figura 4.44. Así, como 
motivos maioritarios a nivel do SUG destaca a obtención dunha mellor oferta 
no exterior, un 39,7%, e aqueles que só viñeron a Galicia co obxectivo de 
realizar o máster, un 27,7%. Por ramas de coñecemento destaca o 44% 
de titulados que non encontraron traballo adecuado en Galicia na rama de 
Ciencias, así como as elevadas porcentaxes de Ciencias Sociais e Xurídicas 

Figura 4.43.  Lugar de traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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(62,5%) e de Artes e Humanidades (50%) que atoparon mellores ofertas 
no exterior. Tamén destaca o 52,2% de titulados de Ciencias da Saúde que 
traballaban fóra de Galicia posto que só viñeron á comunidade galega para 
realizar o máster. Entre os outros motivos máis sinalados cuxa porcentaxe é 
especialmente elevada na rama de Artes e Humanidades, o máis destacado 
é traballar fóra de Galicia porque a empresa que os contratou destinounos 
a ese lugar.

Táboa 4.8.  Motivos para traballar fóra de Galicia.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Non atopar 
traballo en 

Galicia

Mellor 
oferta no 
exterior

Razóns 
persoais

Só veu 
a Galicia 
facer o 
Máster

Outros

Artes e Humanidades 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0%

Ciencias 44,4% 33,3% 11,1% 0,0% 22,2%

Ciencias da Saúde 4,3% 34,8% 0,0% 52,2% 8,7%

Ciencias Sociais e Xurídicas 12,5% 62,5% 37,5% 0,0% 12,5%

Enxeñaría e Arquitectura 25,0% 37,5% 18,8% 25,0% 6,3%

SUG 17,2% 39,7% 12,1% 27,7% 12,1%
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Figura 4.44.  Motivos para traballar fóra de Galicia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.6.3. Contratos e organizacións

4.6.3.1. Número de contratos

A Figura 4.45 recolle a porcentaxe de titulados que tras acabar o máster comezaron 
un novo emprego, fronte a aqueles que continuaron nun emprego que xa tiñan 
con anterioridade. A nivel do SUG, un 53,6% dos titulados en másteres durante 
o curso 2007-2008 que traballaron despois do máster fixérono no emprego que 
xa tiñan antes de realizar este, mentres que un 46,4% empezaron nun novo 
emprego. Destes resultados pódese deducir que os másteres son vistos como 
unha boa maneira de mellorar as competencias para o posto de traballo que se 
desempeña. Por ramas de coñecemento, agás nas ramas de Ciencias (43%) e, 
especialmente, Artes e Humanidades (só o 27%) son maioría os titulados que 
continúan no seu emprego.

O número medio de contratos dos titulados en másteres desde a súa 
finalización ata a realización da enquisa recóllese na Táboa 4.9. O dito período 
comprende un total de máis de catro anos e con base a isto é posible obter 
unha imaxe aproximada da mobilidade dos titulados no mercado laboral unha 
vez concluído o máster. Así, os datos para o total do SUG mostran que o 
número medio de contratos é de 1,98, sendo a rama de Ciencias da Saúde a 
que presenta un maior número medio de contratos con 2,09, mentres que en 
Artes e Humanidades este é considerablemente menor, 1,77.

Figura 4.45.  Tipo de acceso ao emprego tras a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.9.  Número medio de contratos desde a finalización do máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Número de contratos

Artes e Humanidades 1,77

Ciencias 1,90

Ciencias da Saúde 2,09

Ciencias Sociais e Xurídicas 1,95

Enxeñaría e Arquitectura 1,91

SUG 1,98

Pola súa banda, na Figura 4.46 móstrase a distribución dos titulados segundo 
o seu número de contratos desde a finalización do máster. Así, obsérvase que 
o 52,4% dos titulados tiveron un único contrato no período considerado, 
mentres que un 21,9% tiveron dous. Por ramas de coñecemento, a 
maior porcentaxe de titulados que tiveron só un contrato dáse en Artes e 
Humanidades cun 59,1% e non existen diferenzas relevantes entre as outras 
ramas de coñecemento que se sitúan lixeiramente por encima do 50%. 
No outro extremo sitúase a rama de Ciencias da Saúde onde un 29% dos 
titulados tivo máis de tres empregos e case un 5% máis de cinco.
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Figura 4.46.  Número de contratos desde a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.6.3.2. Tipo de organización

A Figura 4.47 e a Táboa 4.10 mostran que os titulados en másteres do SUG 
durante o curso 2007-2008 que traballan, fano nun 54% na Administración 
pública ou en empresas públicas, e nun 37,7% na empresa privada, 
destacando entre estas a importancia daquelas empresas de máis de 50 
traballadores, que comprenden un 16,7% do total. Á súa vez, un 8,6% dos 
titulados traballa por conta propia.

Por ramas de coñecemento, os resultados mostran que a Administración 
pública é onde traballa a maioría de titulados en másteres de Ciencias, en 
concreto o 70,7%, onde á súa vez é salientable que menos do 3% dos 
titulados opta polo traballo por conta propia. Pola súa banda, as ramas 
de Ciencias da Saúde e de Ciencias Sociais e Xurídicas tamén contan con 
maioría de titulados no sector público, un 61,3% e un 51,9%. Nesta última 
rama destaca o peso do traballo por conta propia, cun 15% dos titulados, 
porcentaxe similar á que ocupan os titulados da rama de Enxeñaría e 
Arquitectura. Nesta rama, o peso do sector privado é maioritario, un 45,3%, 
destacando o 28% de titulados ocupados en empresas de gran tamaño.

Finalmente, a rama de Artes e Humanidades é a que presenta un maior equilibrio 
entre os ocupados nos distintos tipos de organización considerados, aínda que 
coa maior presenza porcentual en empresas do sector privado, 73,4%.

Figura 4.47.  Tipo de organización. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.10.  Tipo de organización.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento

Administración 
pública/
Empresa 
pública

Empresa 
privada  

(2-10 traball.)

Empresa 
privada  

(11-50 traball.)

Empresa 
privada  

(máis de  
50 traball.)

Conta  
propia

Artes e Humanidades 20,0% 26,7% 26,7% 20,0% 6,7%

Ciencias 70,7% 9,8% 7,3% 9,8% 2,4%

Ciencias da Saúde 61,3% 10,9% 8,4% 15,1% 4,2%

Ciencias Sociais e Xurídicas 51,9% 11,5% 11,5% 9,6% 15,4%

Enxeñaría e Arquitectura 39,1% 4,7% 12,5% 28,1% 15,6%

SUG 54,0% 10,3% 10,7% 16,7% 8,6%

4.6.4. Posto de traballo en relación co Máster

A Figura 4.48 e a Táboa 4.11 mostran o grao de relación existente entre o 
posto de traballo e o máster. Así, case a metade dos titulados en másteres do 
SUG durante o curso 2007-2008 afirmaba que o seu traballo estaba bastante 
ou moi relacionado co contido do máster que cursara, mentres que un 24% 
sostiña non había ningunha relación. Por ramas de coñecemento, os maiores 
niveis de relación entre o máster e a titulación danse na rama de Ciencias e 
de Ciencias da Saúde, onde un 58,6% e un 52,9% respectivamente afirman 
que a relación era bastante ou moita. Pola contra, en Ciencias Sociais e 
Xurídicas e en Artes e Humanidades a dita porcentaxe redúcese ao 38,5% 
e ao 33,4%. No caso das Ciencias Sociais e Xurídicas ademais un 30,8% 
declara que a relación entre o máster e o traballo era nula.
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Táboa 4.11.  Grao de relación entre o posto de traballo e o máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Nada 

relacionado
Pouco 

relacionado
Algo 

relacionado
Bastante 

relacionado
Moi 

relacionado

Artes e Humanidades 20,0% 20,0% 26,7% 6,7% 26,7%

Ciencias 24,4% 4,9% 12,2% 22,0% 36,6%

Ciencias da Saúde 22,7% 5,9% 18,5% 21,0% 31,9%

Ciencias Sociais e Xurídicas 30,8% 15,4% 15,4% 23,1% 15,4%

Enxeñaría e Arquitectura 21,9% 14,1% 15,6% 15,6% 32,8%

SUG 24,1% 10,0% 16,8% 19,6% 29,6%

A adecuación do posto de traballo ao nivel formativo dos individuos é unha 
cuestión fundamental para valorar a súa inserción laboral. Deste xeito, a 
Figura 4.49 recolle que porcentaxe de titulados consideraba necesaria unha 
formación universitaria para o desenvolvemento do seu traballo actual, 
sendo esta do 90,7% para o total do SUG. Por ramas de coñecemento, en 
Artes e Humanidades é onde existe unha menor percepción da necesidade 
de formación universitaria para o traballo que se está desenvolvendo, cun 
26,7% de titulados que pensa que para desenvolver o seu traballo non 
necesita formación universitaria. Esta porcentaxe alcanza o 21,2% na rama 

Figura 4.48.  Grao de relación entre o posto de traballo e o máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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de Ciencias Sociais e Xurídicas. Nas tres ramas restantes a dita porcentaxe 
sitúase ao redor dun 5%.

En canto á valoración da formación proporcionada polo máster para realizar 
o traballo, a información respecto diso preséntase na Figura 4.50 e a Táboa 
4.12. Así, un 39,2% dos titulados do SUG considera que a dita formación 
foi bastante ou moi importante para o desenvolvemento do posto de 
traballo, mentres que un 36,8% afirma que foi pouco ou nada importante, 
dentro dos cales un 22,7% valóraa como nada importante. Por ramas de 
coñecemento, quen mellor valora a formación do máster son os titulados 
de Ciencias cun 46,4% que a considera bastante ou moi importante para o 
desenvolvemento do seu traballo e de Enxeñaría e Arquitectura cun 43,7%. 
Pola contra, os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas son quen peor valora 
a dita formación, cun 50% que a valoran como pouco ou nada importante, e 
entre os titulados de Artes e Humanidades un considerable 33,3% percíbea 
como nada importante.
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Figura 4.49.  Necesidade de formación universitaria para o desenvolvemento  
do posto de traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.12.  Valoración da formación adquirida no máster para realizar o traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Nada 

importante
Pouco 

importante
Algo 

importante
Bastante 

importante
Moi 

importante

Artes e Humanidades 33,3% 6,7% 40,0% 6,7% 13,3%

Ciencias 29,3% 7,3% 17,1% 22,0% 24,4%

Ciencias da Saúde 17,6% 16,0% 28,6% 25,2% 12,6%

Ciencias Sociais e Xurídicas 30,8% 19,2% 13,5% 28,8% 7,7%

Enxeñaría e Arquitectura 18,8% 12,5% 25,0% 23,4% 20,3%

SUG 22,7% 14,1% 24,1% 24,1% 15,1%

4.6.5. Antigüidade no posto de traballo

Na Figura 4.51 e na Táboa 4.13 móstrase a distribución dos titulados de 
másteres en función do tempo que levan no seu posto de traballo. Así, un 
11,7% dos titulados do SUG levaban como máximo 6 meses no seu posto 
de traballo, porcentaxe que se amplía ao 18,6% se consideramos os que 
levan como máximo un ano. No outro extremo, un 38,8% levaba no seu 
posto de traballo máis de cinco anos e ata un 58% levaba máis de tres 
anos, o que supón un importante compoñente de estabilidade laboral nos 
titulados en másteres. Por ramas de coñecemento, Artes e Humanidades 

Figura 4.50.  Valoración da formación adquirida no máster para realizar o traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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presenta a maior porcentaxe de titulados que levan no seu posto menos 
dun ano, o 33,4%, mentres a rama de Ciencias presenta a maior porcentaxe 
entre os que levan menos de seis meses no seu emprego actual, o 24,4%. A 
situación oposta dáse en Enxeñaría e Arquitectura e en Ciencias da Saúde. 
En ambas as ramas máis dun 62% dos titulados leva máis de tres anos no 
seu emprego, e en Ciencias da Saúde un destacado 47% leva no seu posto 
de traballo máis de cinco anos.

Táboa 4.13.  Tempo no posto de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Menos de  
6 meses

De 6 meses 
a un ano

Dun a dous 
anos

De dous a 
tres anos

De tres a 
cinco anos

Máis de 
cinco anos

Artes e Humanidades 6,7% 26,7% 0,0% 13,3% 33,3% 20,0%

Ciencias 24,4% 4,9% 9,8% 14,6% 22,0% 24,4%

Ciencias da Saúde 9,2% 6,7% 11,0% 11,0% 15,1% 47,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 17,3% 3,8% 11,5% 13,5% 11,5% 42,3%

Enxeñaría e Arquitectura 4,7% 6,0% 9,4% 17,2% 28,1% 34,4%

SUG 11,7% 6,9% 10,0% 13,4% 19,2% 38,8%
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Figura 4.51.  Tempo no posto de traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.6.6. Tipo de xornada

O tipo de xornada laboral dos titulados de máster que traballan por conta 
allea recóllese na Táboa 4.14 e na Figura 4.52. Deste xeito, obsérvase que 
a maioría destes, o 86,2%, traballa a xornada completa, unha situación 
que se dá en todas as ramas de coñecemento, menos na rama de Artes e 
Humanidades. En liñas xerais, destaca a rama de Enxeñaría e Arquitectura, 
cun 94,7% de traballadores a tempo completo, mentres que no outro 
extremo sitúase a rama de Artes e Humanidades, onde ata un 53,3% dos 
traballadores é a xornada parcial.

Táboa 4.14.  Tipo de xornada dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Xornada parcial Xornada completa

Artes e Humanidades 53,3% 46,7%

Ciencias 9,8% 90,2%

Ciencias da Saúde 16,0% 84,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 9,3% 90,7%

Enxeñaría e Arquitectura 5,3% 94,7%

SUG 13,8% 86,2%

Figura 4.52.  Tipo de xornada dos traballadores por conta allea. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.6.7. Modalidade de contratación

Na Táboa 4.15 preséntase a información relativa ao tipo de contrato dos 
titulados en másteres do SUG. A gran maioría destes, o 93,2%, traballa por 
conta allea, mentres que tan só un 6,8% traballa por conta propia, co 90% 
deles dados de alta. Dentro dos titulados que traballan por conta allea, a 
práctica totalidade, un 98,5%, cotiza á Seguridade Social e, á súa vez, máis 
da metade, un 55,1%, conta cun contrato fixo, mentres que un 39% ten 
un contrato temporal, un 3,6% son bolseiros, un 1,5% son autónomos por 
conta allea e un 0,8% ten un contrato en prácticas.

Táboa 4.15.  Modalidade de contratación e relación coa Seguridade Social.  
Resultados para o total do SUG. 

Tipo de contrato % de titulados    
Por conta propia 6,8% % de titulados  

  Dado de alta 90,0%  

  Non dado de alta 10,0%  
Por conta allea 93,2% % de titulados  

  Cotiza á  
Seguridade Social

98,5%  

  Non cotiza á 
Seguridade Social

1,5% % de titulados

    Fixo 55,1%

    Autónomo por  
conta allea

1,5%

    Temporal 39,0%

    Bolseiro 3,6%

    En prácticas 0,8%

Ao trasladar estas porcentaxes ao total dos titulados en másteres do SUG, 
tal e como se fai na Figura 4.53, obsérvase que a metade dos titulados, un 
50,6%, ten contrato fixo, mentres que un 35,9% ten contrato temporal, un 
3,3% son bolseiros, un 1,4% son autónomos por conta allea e un 0,7% ten 
un contrato en prácticas.
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A Táboa 4.16 recolle as porcentaxes de titulados en másteres traballando 
por conta propia e por conta allea, e nela detállase que as ramas de Ciencias 
Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura contan coa maior porcentaxe de 
titulados traballando por conta propia, o 17,3% e o 12,3% respectivamente, 
mentres que na rama de Ciencias da Saúde esta porcentaxe é do 2,5%. Pola 
contra, nas ramas de Artes e Humanidades e de Ciencias non existe ningún 
titulado traballando por conta propia. Cabe destacar que a totalidade dos 
traballadores por conta propia das ramas de Ciencias da Saúde e de Enxeñaría 
e Arquitectura están dados de alta, tal e como se recolle na Táboa 4.17, 
mentres que un 22,2% non o están na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas. 
Á súa vez, na Táboa 4.18 obsérvase que, no referido aos traballadores por 
conta allea, as porcentaxes de cotización á Seguridade Social tamén son 
moi elevadas, chegando a ser plenas nas ramas de Ciencias da Saúde e de 
Ciencias Sociais e Xurídicas.

Figura 4.53.  Modalidade de contratación e relación coa Seguridade Social. 
Resultados para o total do SUG.
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Táboa 4.16.  Traballadores por conta propia e por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Conta propia Conta allea

Artes e Humanidades 0,0% 100,0%

Ciencias 0,0% 100,0%

Ciencias da Saúde 2,5% 97,5%

Ciencias Sociais e Xurídicas 17,3% 82,7%

Enxeñaría e Arquitectura 12,3% 87,7%

SUG 6,8% 93,2%

Táboa 4.17.  Relación coa Seguridade Social dos traballadores por conta propia.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Conta propia

Non dado de alta Dado de alta

Artes e Humanidades 0,0% 0,0%

Ciencias 0,0% 0,0%

Ciencias da Saúde 0,0% 100,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 22,2% 77,8%

Enxeñaría e Arquitectura 0,0% 100,0%

SUG 10,0% 90,0%

Táboa 4.18.  Relación coa Seguridade Social dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento

Conta allea

Non cotizan á 
Seguridade Social

Cotizan á Seguridade 
Social

Artes e Humanidades 6,7% 93,3%

Ciencias 4,9% 95,1%

Ciencias da Saúde 0,0% 100,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 0,0% 100,0%

Enxeñaría e Arquitectura 1,8% 98,2%

SUG 1,5% 98,5%

A Táboa 4.19 presenta a distribución dos titulados en másteres do SUG que 
traballan por conta allea en función do seu tipo de contrato. A rama que 
presenta unha maior porcentaxe de titulados con contrato fixo é Ciencias 
da Saúde, co 66,4%, sendo esta rama tamén a que menor presenza de 
contratos temporais ten, o 30,3%. Pola contra, a rama de Ciencias é a que 
presenta, con diferenza, unha menor porcentaxe de contratos fixos, só un 
22%, e a que maior presenza de contratos temporais e bolseiros ten. A 
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seguinte rama cunha menor porcentaxe de contratos fixos entre os titulados 
en másteres é Artes e Humanidades, que chega ata o 46,7%, sendo esta 
rama a única cunha porcentaxe de autónomos por conta allea minimamente 
relevante, o 6,7%.

Táboa 4.19.  Modalidade de contratación dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Fixo
Autónomo 
conta allea

Temporal Bolseiro
En 

prácticas

Artes e Humanidades 46,7% 6,7% 46,7% 0,0%  0,0% 

Ciencias 22,0% 2,4% 63,4% 12,2% 0,0% 

Ciencias da Saúde 66,4% 0,8% 30,3% 1,7% 0,8%

Ciencias Sociais e Xurídicas 55,8% 0,0%  41,9% 0,0%  2,3%

Enxeñaría e Arquitectura 57,3% 1,8% 35,7% 5,3% 0,0% 

SUG 55,2% 1,5% 39,0% 3,6% 0,7%

4.6.8. Salario

Na Táboa 4.20 recóllese a distribución dos titulados en másteres do SUG 
por tramos de salario. Pódese observar que case un 62% dos enquisados 
percibían un salario situado entre os 1001 e os 1800 euros. Á súa vez, un 
16,2% destes cobraba entre 601 e 1000 euros, mentres que un 17,2% 
percibía máis de 1800 euros.

Táboa 4.20.  Salario mensual neto. 
Resultados para o total do SUG. 

Salario mensual % titulados

600 € ou menos 4,7%

601 € - 1000 € 16,2%

1001 € - 1400 € 35,3%

1401 € - 1800 € 26,6%

1801 € - 2200 € 8,6%

2201 € - 2600 € 5,0%

2601 € ou máis 3,6%

A Figura 4.54 e a Táboa 4.21 reflicten esta información por ramas de 
coñecemento. As ramas de Ciencias, Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría 
e Arquitectura son as que posúen unha maior porcentaxe de titulados con 
salarios elevados, en torno ao 20% por encima de 1800 euros mensuais. 
Destaca o 6,3% de titulados en másteres de Enxeñaría e Arquitectura que 
teñen salarios por encima dos 2600 euros. Pola contra, ata o 28,6% dos 
titulados de Artes e Humanidades gaña menos de 600 euros mensuais, 
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debido en gran medida á alta porcentaxe de traballadores a tempo parcial 
existentes entre os ditos titulados. Para todas as ramas, a maior porcentaxe 
de titulados concéntrase no tramo entre os 1000 e os 1400 euros.

Táboa 4.21.  Salario mensual neto.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
600 € ou 

menos
601 € -  
1000 €

1001 € - 
1400 €

1401 € - 
1800 €

1801 € - 
2200 €

2201 € - 
2600 €

Máis de
2600 €

Artes e Humanidades 28,6% 28,6% 35,7% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Ciencias 5,1% 20,5% 38,5% 15,4% 10,3% 7,7% 2,6%

Ciencias da Saúde 3,5% 14,2% 38,9% 27,4% 5,3% 7,1% 3,5%

Ciencias Sociais e Xurídicas 4,1% 20,4% 28,6% 26,5% 12,2% 6,1% 2,0%

Enxeñaría e Arquitectura 1,6% 11,1% 31,7% 36,5% 12,7% 0,0% 6,3%

SUG 4,7% 16,2% 35,3% 26,6% 8,6% 5,0% 3,6%

A Figura 4.55 mostra que o salario medio dos titulados en másteres do SUG 
se sitúa en 1402,30 euros. Por ramas de coñecemento, os titulados que 
perciben un maior salario medio son os de Enxeñaría e Arquitectura, por 
encima dos 1500 euros, mentres que os de Artes e Humanidades reciben o 
menor, algo superior aos 910 euros.
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Figura 4.54.  Salario mensual neto. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.6.8.1. Salario por sexo

Co obxectivo de estudar as diferenzas retributivas por sexo, na Figura 4.56 
represéntanse os salarios medios de mulleres e de homes nas distintas ramas 
de coñecemento, cos datos correspondentes na Táboa 4.22. Obsérvase que 
o salario medio dos homes se mantén en todas as ramas por encima do das 
mulleres, sendo esta diferenza especialmente acentuada no caso de Ciencias 
da Saúde, onde os salarios das mulleres son, de media, case un 24% menores 
que os dos homes. Nas restantes ramas os salarios medios entre ambos os 
sexos están preto de igualarse, mais as mulleres aínda perciben salarios que 
de media están lixeiramente por baixo que o dos homes.

Figura 4.55.  Salario medio. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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1 O salario dos homes para a rama de Artes e Humanidades non aparece no gráfico xa que non é 
estatisticamente representativo.

Táboa 4.22.  Salario medio por sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario 
medio

Artes e Humanidades 983,33 € * 913,80 €

Ciencias 1351,85 € 1391,67 € 1366,70 €

Ciencias da Saúde 1345,26 € 1761,90 € 1417,70 €

Ciencias Sociais e Xurídicas 1379,41 € 1460,00 € 1401,30 €

Enxeñaría e Arquitectura 1492,86 € 1530,56 € 1504,20 €

SUG 1351,02 € 1531,40 € 1402,30 €

* O salario dos homes para a rama de Artes e Humanidades non é estatisticamente representativo.

4.6.8.2. Comparación coa situación laboral anterior ao Máster

A Figura 4.57 ofrece unha comparativa entre o salario medio percibido por 
mulleres e homes no traballo anterior á realización do máster e o seu traballo 
actual. Co obxectivo de efectuar as correspondentes comparacións co salario 
actual, o salario medio do traballo previo ao máster foi deflactado. Obsérvase 
que a nivel do SUG o salario medio incrementouse en 124,64 euros, sendo o 
comportamento da evolución do salario moi diferente entre ambos os sexos. 
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Figura 4.56.  Salario medio por sexo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.1
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Mentres para as mulleres o salario medio crece en máis de 180 euros tras a 
realización do Máster, para os homes prodúcese unha caída de máis de 20 
euros de media.

Do estudo dos datos pode extraerse que os salarios das mulleres despois do 
máster experimentan importantes aumentos en todas as ramas, destacando 
especialmente os que se producen nas ramas de Ciencias e de Enxeñaría e 
Arquitectura. Os valores concretos destas variacións poden consultarse na 
Táboa 4.23, onde á súa vez se detalla a evolución global do salario medio. Con 
respecto á variación producida nas retribucións dos homes, estas unicamente 
mostran un incremento na rama de Enxeñaría e Arquitectura, mentres sofren 
unha caída nas restantes ramas, especialmente na de Ciencias Sociais e 
Xurídicas onde a caída media do salario supera os 180 euros. Os efectos 
destas caídas salariais poden estar no contexto de crise económica. Por unha 
banda, as preguntas sobre o emprego actual realizáronse a principios do ano 
2013 aínda inmersos nunha situación de crise. Por outra parte, os titulados 
en másteres analizados neste capítulo acabaron os seus estudos no curso 
2007-2008 polo que o emprego anterior ao máster analizado é anterior a 
este curso e por tanto, sitúase con anterioridade á aparición da crise.

Figura 4.57.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster (deflactado)  
e no traballo actual. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.23.  Diferenza entre o salario medio por sexo no traballo previo ao máster 
(deflactado) e no traballo actual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario  
medio

Artes e Humanidades 113,97 € * 33,41 €

Ciencias 418,05 € -72,41 € 289,05 €

Ciencias da Saúde 90,56 € -28,85 € 79,43 €

Ciencias Sociais e Xurídicas 182,96 € -184,53 € 61,93 €

Enxeñaría e Arquitectura 293,62 € 75,92 € 173,76 €

SUG 181,20 € -21,74 € 124,64 €

* O salario dos homes para a rama de Artes e Humanidades non é estatisticamente representativo.

4.6.9. Grao de desemprego

Na Táboa 4.24 detállase a porcentaxe de titulados que se atopan 
desempregados, así como o número de meses desde que, por termo 
medio, se manteñen nesta situación. Para o total do SUG, só un 12,4% dos 
titulados se encontran desempregados, cun tempo medio de desemprego 
de 11,53 meses. Por ramas de coñecemento, os titulados en másteres de 
Artes e Humanidades e de Ciencias presentan as porcentaxes máis elevadas 
de desempregados, por encima do 22%, aínda que no caso desta última o 
tempo medio de desemprego é maior, de 11,84 meses, fronte aos 7,63 en 
Artes e Humanidades. No outro extremo sitúanse as tres restantes ramas 
de coñecemento, con porcentaxes de titulados sen emprego entre o 6% 
e o 13%, aínda que os titulados en másteres de Ciencias da Saúde e de 
Enxeñaría e Arquitectura levan un número medio de meses en desemprego 
bastante maior que os de Ciencias Sociais e Xurídicas.

Táboa 4.24.  Porcentaxe de titulados desempregados e número medio de 
meses en situación de desemprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento % de titulados N.º de meses

Artes e Humanidades 26,1% 7,63

Ciencias 22,4% 11,84

Ciencias da Saúde 8,3% 16,98

Ciencias Sociais e Xurídicas 12,9% 6,67

Enxeñaría e Arquitectura 6,8% 13,03

SUG 12,4% 11,53

A Figura 4.58 mostra como se distribúen os titulados en canto ao tempo de 
permanencia en situación de desemprego. A nivel do SUG, case a metade 
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dos desempregados leva nesta situación menos de 6 meses, un 19% entre 6 
meses e un ano e o restante 33% máis dun ano. Ciencias Sociais e Xurídicas 
é a rama que concentra unha maior proporción de titulados que levan menos 
de seis meses desempregados, o 62,5%. Ademais, é xunto coa rama de Artes 
e Humanidades a única que non presenta desempregados de longa duración 
(máis de dous anos) e ambas as ramas presentan máis de tres cuartas partes 
de titulados desempregados por menos dun ano. Pola contra, en Ciencias 
e en Enxeñaría e Arquitectura en torno ao 30% dos desempregados levan 
nesa situación máis de dous anos.

4.6.10. Competencias requiridas no mercado laboral

Para estudar que competencias son requiridas en maior medida no mercado 
laboral con base na percepción dos titulados de másteres do SUG, pedíuselles 
a estes que valorasen de 1 (nada importante) a 5 (moi importante) a 
importancia dunha selección de capacidades e coñecementos en canto á 
obtención dun emprego. A Figura 4.59 mostra as ditas valoracións a nivel do 
SUG e determínase que as capacidades de resolver problemas e de asumir 
responsabilidades son consideradas como as máis importantes de entre as 
propostas, as dúas cunha valoración superior aos 4,25 puntos, mentres que 
o coñecemento de idiomas se posiciona en último lugar, cun 3,71.

Figura 4.58.  Tempo permanecido en situación de desemprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Con respecto á análise por ramas de coñecemento, a Táboa 4.25 ofrece 
un resumo daquelas competencias máis e menos valoradas polos titulados 
de máster de cada unha das ramas. Á súa vez, na Figura 4.60 detállase a 
valoración media que en cada rama de coñecemento se fai das distintas 
competencias. En liñas xerais, a capacidade de asumir responsabilidades e a 
capacidade de resolver problemas sitúanse como as máis valoradas en todas 
as ramas, agás na rama de Artes e Humanidades, onde os coñecementos 
de informática substitúen a capacidade de resolver problemas. Pola contra, 
os coñecementos de idiomas e de informática, xunto coa capacidade do 
traballo en equipo son os menos valorados en todas as ramas. Á súa vez, a 
rama de Enxeñaría e Arquitectura é a que outorga unha valoración media 
máis alta ás capacidades de resolver problemas, asumir responsabilidades e 
de traballo en equipo (4,52, 4,35 e 4,07 respectivamente), mentres que os 
coñecementos de informática son máis valorados de media polos titulados 
de Artes e Humanidades (4,18) e os coñecementos de idiomas polos titulados 
de Ciencias (4,21).

1,0 2,0 3,0 4,0 5,01,5 2,5 3,5 4,5
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Figura 4.59.  Competencias requiridas no mercado laboral. 
Resultados para o total do SUG.
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Táboa 4.25.  Competencias máis e menos valoradas por rama de coñecemento. 

Rama de coñecemento Máis valoradas Menos valoradas

Artes e Humanidades

Capacidade de asumir 
responsabilidades

Capacidade de traballo 
en equipo

Coñecemento de informática Coñecemento de idiomas

Ciencias

Capacidade de resolver 
problemas

Coñecemento de informática

Capacidade de asumir 
responsabilidades

Capacidade de traballo  
en equipo

Ciencias da Saúde

Capacidade de asumir 
responsabilidades

Coñecemento de informática

Capacidade de resolver 
problemas

Coñecemento de idiomas

Ciencias Sociais e Xurídicas

Capacidade de resolver 
problemas

Coñecemento de idiomas

Capacidade de asumir 
responsabilidades

Capacidade de traballo en 
equipo

Enxeñaría e Arquitectura

Capacidade de resolver 
problemas

Coñecemento de informática

Capacidade de asumir 
responsabilidades

Coñecemento de idiomas

Figura 4.60.  Competencias requiridas no mercado laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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4.6.11. Imaxe do Máster na empresa

A Figura 4.61 e a Táboa 4.26 recollen a opinión dos titulados de másteres do 
SUG acerca da imaxe que o máster ten na empresa en que traballan. Así, un 
41,5% dos titulados considera que o máster está bastante ou moi valorado 
na súa empresa, mentres que un 35,1% percíbeno como pouco ou nada 
valorado. Por ramas de coñecemento, a mellor valoración atópase na rama 
de Enxeñaría e Arquitectura, cun 51,6% de titulados que consideran que o 
máster está bastante ou moi valorado na súa empresa, e dentro dos cales 
o 22% percíbeo como moi valorado. Pola contra, un 60% dos titulados de 
Artes e Humanidades perciben ningunha ou pouca valoración do máster por 
parte da súa empresa. Á súa vez, na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas 
a porcentaxe dos que consideran unha valoración nula do máster na súa 
empresa supera o 30%.
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Figura 4.61.  O máster está ben considerado na empresa. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.26.  O máster está ben considerado na empresa. Resultados por rama de 
coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 26,7% 33,3% 13,3% 13,3% 13,3%

Ciencias 19,5% 7,3% 31,7% 24,4% 17,1%

Ciencias da Saúde 21,8% 16,0% 23,5% 26,9% 11,8%

Ciencias Sociais e Xurídicas 30,8% 7,7% 21,2% 30,8% 9,6%

Enxeñaría e Arquitectura 15,6% 10,9% 21,9% 29,7% 21,9%

SUG 22,0% 13,1% 23,4% 27,1% 14,4%

4.6.12. Contribución do Máster ao desenvolvemento profesional

A Figura 4.62 e a Táboa 4.27 mostran a opinión dos titulados de máster acerca 
da utilidade dos coñecementos adquiridos neste para o desenvolvemento 
profesional do seu traballo. A nivel do SUG un 37,5% dos titulados considera 
que os ditos coñecementos son bastante ou moi útiles, mentres que un 
42,2% os valora como pouco ou nada útiles. A rama de Ciencias é a que 
realiza unha mellor valoración, co 48,8% dos titulados que perciben que os 
coñecementos adquiridos no máster son bastante ou moi útiles, mentres que 
no outro extremo está Artes e Humanidades, onde para un 60% a utilidade 
dos ditos coñecementos é pouca ou ningunha, e onde destaca o 46,7% que 
a valoran como ningunha.

Figura 4.62.  O máster contribuíu ao desenvolvemento profesional. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 4.27.  O máster contribuíu ao desenvolvemento profesional.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 46,7% 13,3% 13,3% 26,7% 0,0%

Ciencias 29,3% 9,8% 12,2% 26,8% 22,0%

Ciencias da Saúde 30,3% 13,4% 20,2% 25,2% 10,9%

Ciencias Sociais e Xurídicas 34,6% 13,5% 25,0% 17,3% 9,6%

Enxeñaría e Arquitectura 23,4% 9,4% 23,4% 26,6% 17,2%

SUG 30,2% 12,0% 20,3% 24,4% 13,1%

4.6.13. Contribución do Máster ao incremento das posibilidades de 
promoción laboral

A Figura 4.63 e a Táboa 4.28 recollen a opinión dos titulados de máster acerca 
de se este contribúe a incrementar as súas posibilidades de promocionar 
dentro da empresa. Os datos para o total do SUG reflicten que un 36% 
destes considera que o máster contribúe bastante ou moito ao devandito 
obxectivo, mentres que para un 46,1% contribúe pouco ou nada. Por ramas 
de coñecemento, un 42,2% dos titulados de Enxeñaría e Arquitectura 
afirma que o máster contribúe bastante ou moito a incrementar as súas 
posibilidades de promoción. No outro extremo sitúanse os titulados de Artes 
e Humanidades, onde para un 60% destes a dita contribución foi pouca ou 
ningunha, sendo a porcentaxe de quen a consideran ningunha un destacado 
46,7%.
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Táboa 4.28.  O máster contribúe ao incremento das posibilidades de promoción laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 46,7% 13,3% 13,3% 20,0% 6,7%

Ciencias 26,8% 14,6% 19,5% 19,5% 19,5%

Ciencias da Saúde 35,3% 14,3% 14,3% 22,7% 13,4%

Ciencias Sociais e Xurídicas 34,6% 11,5% 25,0% 17,3% 11,5%

Enxeñaría e Arquitectura 23,4% 15,6% 18,8% 28,1% 14,1%

SUG 32,0% 14,1% 17,9% 22,3% 13,7%

4.7. Valoración final da traxectoria

Para obter unha imaxe xeral acerca da valoración que os titulados de máster 
realizan acerca deste, preguntóuselles, tanto aos que traballaron con 
posterioridade a este como aos que non, se consideran que o máster lles 
resultou útil tendo en conta a súa traxectoria laboral posterior, pedíndolles 
que valorasen a dita utilidade desde 1 (nada útil) ata 5 (moi útil). Os datos 
respecto diso recóllense na Figura 4.64, e estes mostran que, para o total 
do SUG, un 47,4% dos titulados de máster o valoran como bastante ou 
moi útil, mentres que un 31,6% o considera pouco ou nada útil. As ramas 
que mostran, en xeral, unha mellor percepción da utilidade do máster, 
con aproximadamente un 57% de titulados que o consideran bastante ou 

Figura 4.63.  O máster contribúe ao incremento das posibilidades de promoción laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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moi útil, son a de Ciencias e a de Enxeñaría e Arquitectura, mentres que a 
situación oposta se dá en Ciencias Sociais e Xurídicas e en Ciencias da Saúde, 
onde ao redor dun 35% dos seus titulados valora a utilidade do máster como 
pouca ou ningunha.

A Figura 4.65 recolle a opinión dos titulados de máster sobre se é necesaria 
máis información dentro da propia universidade sobre a procura de emprego. 
A nivel do SUG, un amplo 90,5% dos titulados considera que si é necesaria, 
oscilando entre o 82,3% de Ciencias Sociais e Xurídicas e o 95,7% de Artes 
e Humanidades.
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Figura 4.64.  Valoración da utilidade do máster en función da traxectoria laboral posterior. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Finalmente, os titulados de másteres do SUG foron preguntados acerca de 
se, volvendo atrás, volverían cursar o mesmo máster. Os resultados a esta 
pregunta, que se recollen na Figura 4.66, mostran unha clara maioría do si, 
co 75% dos titulados do SUG que volverían realizar o máster. Por ramas de 
coñecemento, non existen grandes diferenzas, aínda que destaca a rama de 
Enxeñaría e Arquitectura, na cal un 82,2% dos seus titulados volvería realizar 
o máster. Pola contra, só en Ciencias da Saúde e en Artes e Humanidades 
estas porcentaxes, aínda que próximas, non alcanzan o 70%.

Figura 4.65.  Necesidade de máis información na universidade sobre  
a procura de emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 4.66.  Volvería realizar o máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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5. Resultados do estudo da inserción laboral dos titulados 
en Másteres no SUG 2008-2009 (EILMásteres0809)

Nesta sección preséntanse os resultados obtidos na enquisa realizada aos 
titulados en másteres no curso académico 2008-2009.

A sección comeza recollendo de forma breve as conclusións esenciais 
alcanzadas no estudo, para detallar a continuación os principais resultados 
en canto á descritiva da poboación, as motivacións dos enquisados á hora 
de cursar o máster e a valoración que fan dos distintos aspectos deste, a 
situación laboral anterior á realización do máster, o acceso ao emprego tras 
este, a situación laboral actual e a valoración final da súa traxectoria.

5.1. Resumo executivo

Un 70,8% dos titulados traballaron con anterioridade ao máster, dos cales un 
77,2% compaxinaron o dito traballo coa realización do máster.

Un 87,2% dos titulados cursaron o máster na mesma universidade en que 
realizaran a súa titulación previa.

O principal motivo que leva os titulados de máster a cursar este é complementar 
a formación académica para unha maior especialización no mercado de traballo, 
cun 75,5%. O segundo motivo en importancia é complementar a formación 
académica para poder realizar o doutoramento e dedicarse á investigación, cun 
25,8%.

Un 50,2% dos titulados cursaron prácticas externas e destes un 66,8% 
considéranas boas ou moi boas.

Un 96,1% dos titulados traballaron desde a finalización do máster, dos cales un 
44,4% comezou nun novo emprego e un 55,6% continuou no emprego que tiña 
antes de rematar o máster.

Un 54,8% dos titulados que empeza nun novo emprego tras a finalización do 
máster tarda menos de 6 meses en atopalo, sendo o tempo medio en atopar 
emprego de 7,53 meses.
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As vías de procura de emprego máis utilizadas polos titulados son a presentación 
a oposición ou concurso público, cun 33,0%, os portais de busca de emprego na 
web, cun 28,2%, e a candidatura espontánea, cun 26,4%.

As vías de busca que propiciaron un maior número de empregos son a presentación 
a oposición ou concurso público, por medio da cal un 26,9% dos titulados 
conseguiu o seu traballo, seguida dos contactos persoais e os portais de busca de 
emprego web, cun 17,2% e un 14,3% respectivamente.

Os titulados destacan como factor máis relevante no proceso de contratación a 
experiencia laboral relacionada.

Un 78,8% dos titulados traballa na actualidade, mentres que un 16,3% non 
traballa pero busca emprego e un 4,9% nin traballa nin busca emprego.

Dos titulados que non traballan nin buscan emprego, un 54,9% realiza outros 
estudos, principalmente de doutoramento ou de grao, e un 11,8% prepara 
oposicións.

A gran maioría dos titulados queda a traballar en Galicia, un 89,5%, mentres 
que só unha reducida porcentaxe traballa no estranxeiro. Os principais motivos 
achegados para non traballar en Galicia son non atopar traballo en Galicia, cun 
40,4%, e recibir unha mellor oferta no exterior, cun 30,8%.

Nos catro anos que transcorreron desde a finalización do máster, os titulados 
traballaron, de media, con 1,81 contratos distintos. Un 42,9% dos titulados que 
está a traballar faino na Administración pública ou en empresas públicas, mentres 
que un 24% traballa en empresas privadas con máis de 50 empregados.

Soamente un 7,3% dos titulados que traballa o fai por conta propia, traballando 
o 92,7% restante por conta allea. A práctica totalidade destes están dados de alta 
ou cotizan á Seguridade Social. Dos traballadores por conta allea, o 55,4% ten un 
contrato fixo, mentres que o 36,5% conta cun contrato temporal. Á súa vez, un 
81,4% traballa a xornada completa.

Un 18% dos titulados que traballan na actualidade levan no seu posto de traballo 
un ano ou menos, porcentaxe que se amplía ata o 46% se se teñen en conta os 
que levan tres anos ou menos.

Un 71,4% dos titulados ten un salario superior aos 1000 euros mensuais, cun 
salario medio de 1342,70 euros, cifra que se reduce a 1185,60 euros no caso das 
mulleres e que ascende a 1525,56 euros no dos homes. En comparación co salario 
no traballo previo á realización do máster, prodúcese un incremento de 60,72 
euros no salario medio, o cal é máis forte no caso dos homes, 103,01 euros, que 
no das mulleres, 22,04 euros.

Un 44,3% dos titulados afirma que o seu traballo actual está bastante ou moi 
relacionado co máster que cursara. Á súa vez, un 86% dos titulados considera que 
para o desenvolvemento do seu traballo actual é necesaria formación universitaria.
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As competencias consideradas como máis importantes polos titulados para obter 
un emprego son a capacidade para resolver problemas e a capacidade de asumir 
responsabilidades.

Un 91,6% dos titulados considera que é necesaria máis información dentro da 
propia universidade sobre a procura de emprego.

Un 42,6% dos titulados valora a utilidade do máster como bastante ou moita 
tendo en conta a súa traxectoria laboral, e un 73,8% volvería cursar o mesmo 
máster.

5.2. Descritiva da poboación

Neste epígrafe móstrase información sobre as características da poboación 
que se estuda, os titulados en másteres do SUG durante o curso 2008-
2009, atendendo a factores sociodemográficos como o sexo, a idade, 
a procedencia xeográfica, o nivel de estudos dos pais, a nota media do 
expediente académico previo e os anos empregados na titulación.

5.2.1. Distribución da mostra por sexo

Igual que acontece para o global de estudos nas universidades do SUG, e 
en concordancia coas estatísticas propias das universidades, a porcentaxe 
de mulleres tituladas en másteres durante o curso 2008-2009 foi superior á 
dos homes, un 56,6% fronte a un 43,4%. Os resultados da distribución dos 
titulados por sexo pódense ver na Figura 5.1, por ramas de coñecemento e 
para o total do SUG. Nas ramas de Ciencias da Saúde e Artes e Humanidades 
a porcentaxe de mulleres supera o 70%, mentres que a rama que presenta 
unha menor porcentaxe de mulleres é Enxeñaría e Arquitectura cun 32,8%.
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5.2.2. Distribución da mostra por idade

A Figura 5.2 recolle a idade media dos titulados en másteres por ramas de 
coñecemento e para o total do SUG. A rama de coñecemento cunha idade 
media máis alta é Enxeñaría e Arquitectura, con 30,76 anos, mentres que a 
que presenta unha idade media máis baixa é Ciencias, con 28,64 anos. Pola 
súa banda, a idade media dos titulados en másteres para o total do SUG 
sitúase en 29,90 anos.
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Figura 5.1.  Distribución dos titulados en másteres por sexo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Á súa vez, a figura 5.3 recolle a distribución dos titulados en másteres 
por idade, tanto por ramas de coñecemento como para o total do SUG. 
A porcentaxe de titulados menores de 25 anos ascende ao 17,1% para o 
total do SUG, sendo Ciencias da Saúde a rama cunha maior porcentaxe, un 
28,2%, mentres que a menor está en Ciencias, un 5,4%. Pola súa banda, 
a porcentaxe de titulados que superan os 30 anos é do 36,5% para o total 
do SUG; neste aspecto, a porcentaxe máis elevada, un 43,2%, aparece na 
rama de Enxeñaría e Arquitectura, mentres que a menor se dá na rama de 
Ciencias, un 29,3%.

Figura 5.2.  Idade media dos titulados en másteres. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Artes e
Humanidades 

Ciencias Ciencias
da Saúde 

Ciencias Sociais e
Xurídicas  

Enxeñaría e
Arquitectura 

SUG 

Idade media

27

28

29

30

31



120

ÍndiceInicio Cerrar

5.2.3. Distribución da mostra por nivel de estudos dos pais

O nivel de estudos dos pais foi tamén analizado por ramas de coñecemento 
e para o global dos titulados en másteres, xa que as condicións educativas 
familiares poden constituír un factor de importancia na elección da 
traxectoria académica e profesional dos estudantes. Na Táboa 5.1 inclúese a 
distribución dos titulados en másteres segundo o nivel de estudos máis alto 
alcanzado polos seus pais, para o total do SUG. A porcentaxe de titulados 
cuxos proxenitores teñen estudos universitarios é dun 21,9% no caso das 
nais e dun 23,7% no dos pais.

Táboa 5.1.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos da nai e do pai. 
Resultados para o total do SUG.

Nivel de estudos Nai Pai

Sen estudos 4,4% 3,1%

Primarios 46,4% 41,3%

Bacharelato/formación profesional 27,3% 31,8%

Universitarios medios 12,2% 10,6%

Universitarios superiores 9,1% 12,5%

Máster 0,0% 0,0%

Doutoramento 0,6% 0,6%

50 ou máisEntre 40 e 49Entre 30 e 39Entre 25 e 29Menos de 25
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Figura 5.3.  Distribución dos titulados en másteres por idade. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento os resultados móstranse na Figura 5.4 para a 
nai e na Figura 5.5 para o pai. De forma detallada, pódese observar que 
as maiores porcentaxes de proxenitores con estudos universitarios (medios, 
superiores, máster ou doutoramento) se atopan na rama de Enxeñaría e 
Arquitectura, tanto para a nai, cun 30,9%, coma para o pai, cun 32,5%. A 
rama de coñecemento con menor porcentaxe, tanto para a nai coma para o 
pai, é Artes e Humanidades cun 10,8% e un 8,1% respectivamente. A maior 
diferenza atópase en Ciencias Sociais e Xurídicas, onde a porcentaxe de nais 
con estudos superiores é dun 15,8% fronte a unha porcentaxe de pais do 
23%.

Figura 5.4.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos da nai. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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5.2.4. Distribución da mostra por lugar de procedencia

A práctica totalidade dos titulados en másteres son de nacionalidade española, 
cunha porcentaxe que ascende ao 98,7%, tal e como se reflicte na Figura 
5.6, sen que existan diferenzas significativas entre ramas de coñecemento.
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Figura 5.5.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos do pai. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En canto á provincia de residencia dos titulados españois en másteres, a que 
conta cun maior peso é A Coruña, cun 47,4% para o total do SUG, tal e como 
se recolle na Figura 5.7, alcanzando Pontevedra o 20,9%. O peso da provincia 
da Coruña é particularmente destacado no caso de Artes e Humanidades, 
onde un 69,4% dos titulados proceden desta, mentres que en Enxeñaría e 
Arquitectura se dá a menor porcentaxe, un 37,4%, alcanzando a provincia 
de Pontevedra un 30,7% nesta rama. Pola súa banda, de Pontevedra tamén 
procede unha porcentaxe significativa dos titulados en Ciencias Sociais e 
Xurídicas, o 29,7%.

Á súa vez, as provincias de Lugo e Ourense contan cun menor peso, o 12,5% 
e o 10,4% respectivamente, no total do SUG. A rama onde máis titulados 
proceden de Lugo é Ciencias da Saúde, cun 28,6%, mentres que no caso de 
Ourense é Ciencias, cun 16,5%, seguido por Enxeñaría e Arquitectura, cun 
15,1%.

Figura 5.6.  Distribución dos titulados en másteres por nacionalidade. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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5.2.5. Distribución da mostra por universidade de procedencia

Unha gran maioría dos titulados de másteres cursaron a súa titulación previa 
na mesma universidade en que realizaron o máster, en concreto, o 87,2% 
para o total do SUG, tal e como recolle a Figura 5.8. Pola súa banda, o 
11,2% dos titulados de másteres cursaron a súa titulación previa nunha 
universidade española pero distinta da do máster, mentres que aqueles que 
as cursaron nunha universidade estranxeira representan tan só o 1,6% do 
total do SUG.
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Figura 5.7.  Distribución dos titulados españois en másteres por provincia de residencia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A maior porcentaxe de titulados de máster que cursaron a súa titulación 
previa na mesma universidade dáse na rama de Enxeñaría e Arquitectura, cun 
91,1%, onde á súa vez aqueles que a cursaron noutra universidade española 
ou nunha estranxeira se reducen ao 8,3% e ao 0,6% respectivamente. 
Pola súa parte, a rama de Artes e Humanidades é a que recolle a menor 
porcentaxe de titulados de máster que cursaron a súa titulación previa na 
mesma universidade, un 81,1%. Así mesmo, nesta rama tamén se alcanzan 
as porcentaxes máis altas de titulados que realizaron os seus estudos previos 
noutra universidade española, un 13,5%, e nunha estranxeira, un 5,4%.

5.2.6. Distribución da mostra por nota media do expediente académico

Na Figura 5.9 preséntase a distribución dos titulados en másteres por nota 
media do expediente académico da súa titulación previa, tanto por ramas 
de coñecemento como para o total do SUG. No total do SUG, un 52,4% 
tiña unha nota media de aprobado, un 40,3% de notable, un 6,8% de 
sobresaínte e un 0,5% de matrícula de honra.

Figura 5.8.  Distribución dos titulados en másteres por universidade de procedencia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En canto ás porcentaxes máis altas de titulados en másteres cunha media de 
aprobado na súa titulación previa, estes danse en Enxeñaría e Arquitectura 
e en Ciencias, cun 62,8% e un 60,9% respectivamente. Pola súa banda, 
os titulados con mellores expedientes previos (nota media de notable, 
sobresaínte ou matrícula de honra) son os de Ciencias da Saúde e Artes 
e Humanidades, onde a porcentaxe de notables é do 48,7% e o 32,4% 
respectivamente, e o de sobresaíntes do 10,3% e do 21,6% respectivamente.

5.3. Motivación e valoración do Máster

O coñecemento dos motivos que levaron os titulados de máster a realizar os 
ditos estudos resulta fundamental, xa que será de grande axuda para unha 
mellor orientación destes á satisfacción das necesidades reais dos potenciais 
estudantes. Así mesmo, a valoración que os titulados realizan acerca dos 
distintos aspectos relacionados coa planificación e o desenvolvemento dos 
másteres permitirá poñer de manifesto os seus puntos fortes e os seus puntos 
débiles. Baseándose nisto, no presente epígrafe mostraranse os resultados 
en canto ás motivacións dos titulados de másteres á hora de se matricular 
nestes, para a continuación detallar que valoración realizan dos principais 
aspectos dos másteres.
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Figura 5.9.  Distribución dos titulados en másteres por nota media do expediente 
académico da titulación previa. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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5.3.1. Motivacións para realizar o Máster

O motivo máis destacado para realizar estudos de máster é, tal e como se 
recolle na Figura 5.10, complementar a formación académica para obter unha 
maior especialización no mercado de traballo, ampliar as saídas profesionais 
e alcanzar un maior desenvolvemento profesional, cunha porcentaxe do 
75,5% para o total do SUG. Á súa vez, complementar a formación académica 
previa para realizar o doutoramento e dedicarse á investigación sitúase como 
segundo motivo en importancia, cun 25,8%.

En canto á distribución por ramas de coñecemento mantense o mesmo 
patrón que para o total do SUG, alcanzando especial relevancia o motivo 
de complementar a formación de cara ao mercado laboral en Enxeñaría 
e Arquitectura e en Ciencias Sociais e Xurídicas cun 83,9% e un 83,3% 
respectivamente. Mentres tanto, o motivo de complementar a formación 
de cara á investigación obtén porcentaxes destacadas en Ciencias da Saúde, 
cun 38,5%, en Artes e Humanidades, cun 37,8% e en Ciencias, cun 34,8%.

Figura 5.10.  Motivos para realizar o máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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5.3.2. Valoración do Máster

Co obxecto de analizar a experiencia dos titulados no seu paso polos másteres 
do SUG, realizáronse unha serie de preguntas encamiñadas a coñecer o nivel 
de satisfacción dos titulados con respecto a distintos aspectos dos másteres: 
planificación, coordinación, profesorado, recursos materiais etc. Deste modo, 
no presente epígrafe recollerase a percepción que os titulados en másteres 
teñen dos ditos elementos.

En relación coa valoración da planificación das ensinanzas (estrutura do 
máster, horarios, distribución da carga de traballo etc.), recollida na Figura 
5.11, un 39,9% dos titulados de másteres valóraa como boa ou moi 
boa, fronte a un 21,3% que a considera mala ou moi mala. Por ramas de 
coñecemento, a porcentaxe dos titulados que a consideran boa ou moi boa 
é máis baixa en Artes e Humanidades e en Ciencias, cun 21,6% e un 29,3% 
respectivamente. En contraposición, nas ramas de Enxeñaría e Arquitectura 
e de Ciencias Sociais e Xurídicas estas porcentaxes alcanzan o 46,7% e o 
43,4% respectivamente.
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Figura 5.11.  Valoración da planificación das ensinanzas. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Con respecto ás competencias (coñecementos, destrezas e habilidades), cuxa 
valoración se recolle na Figura 5.12, un 48,3% dos titulados de másteres 
considéraas boas ou moi boas, fronte a un 17,7% que as valora como 
malas ou moi malas. En canto á distribución por ramas de coñecemento, 
a valoración das competencias é mellor en Enxeñaría e Arquitectura, onde 
un 53,3% dos titulados as considera boas ou moi boas, e peor na rama 
de Ciencias, onde a porcentaxe de enquisados que valora as competencias 
como malas ou moi malas é do 25%.

A Figura 5.13, recolle a valoración das metodoloxías de ensino-aprendizaxe 
e avaliación, valoradas como boas ou moi boas por un 37,3% dos titulados 
do SUG e como malas ou moi malas por un 29,7%. Non se observan grandes 
disparidades na valoración das metodoloxías de ensino entre as distintas 
ramas de coñecemento, se ben a porcentaxe de titulados que as valora como 
malas ou moi malas é lixeiramente maior ao resto de ramas no caso Artes e 
Humanidades, un 35,1%.

Figura 5.12.  Valoración das competencias. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En relación coa valoración do profesorado, que se mostra na Figura 5.14, un 
50,1% dos titulados de másteres valórao como bo ou moi bo, fronte a un 
15,1% que o considera malo ou moi malo. En canto á distribución por ramas 
de coñecemento, Ciencias obtén a porcentaxe máis alta de titulados que 
valoran mal ou moi mal o seu profesorado, cun 25%, cifra que en Ciencias 
da Saúde se reduce ao 12,2%. En contraposición, as mellores valoracións do 
profesorado (bo ou moi bo) danse na rama de Ciencias Sociais e Xurídicas, 
cunha porcentaxe do 54,2%.
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Figura 5.13.  Valoración das metodoloxías de ensino-aprendizaxe e avaliación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En canto aos recursos materiais, cuxa valoración se recolle na Figura 5.15, 
un 40,3% dos titulados en másteres valóraos como bos ou moi bos, fronte 
a un 28,4% destes, que os considera malos ou moi malos. Por ramas de 
coñecemento, Artes e Humanidades é a que mellor valora os recursos 
materiais, de modo que un 45,9% dos titulados os considera bos ou moi 
bos, mentres que tan só un 24,3% os valora como malos ou moi malos. No 
outro extremo sitúase Ciencias, onde as valoracións negativas (malo ou moi 
malo) alcanzan o 35,9%.

Figura 5.14.  Valoración do profesorado. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Figura 5.16 recolle a valoración da coordinación, onde un 35,6% do SUG 
a considera boa ou moi boa, fronte a un 34,9%, que a valora como mala 
ou moi mala. As mellores valoracións concéntranse na rama de Enxeñaría 
e Arquitectura, cun 42,3% dos titulados que valoran positivamente este 
aspecto, porcentaxe que se reduce ao 23,9% no caso de Ciencias, onde 
a coordinación recibe as peores valoracións, cun destacado 27,2% que a 
considera moi mala e un 19,6% que a considera mala.
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Figura 5.15.  Valoración dos recursos materiais. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Con respecto á valoración do traballo de fin de máster (contidos, 
desenvolvemento etc.), recollida na Figura 5.17, un 56,9% dos titulados 
do SUG considérao bo ou moi bo, mentres que só un 19,2% lle outorga 
unha valoración de malo ou moi malo. En canto á distribución por ramas 
de coñecemento, as mellores valoracións concéntranse en Ciencias e 
en Enxeñaría e Arquitectura, cunhas porcentaxes do 60,9% e do 60% 
respectivamente. No outro extremo sitúase a rama de Artes e Humanidades, 
onde un 37,8% valora negativamente o traballo de fin de máster, resultando 
especialmente salientable a porcentaxe dos que o consideran moi malo, un 
27% do total de titulados da rama.

Figura 5.16.  Valoración da coordinación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A realización e valoración das prácticas externas constitúe un elemento 
fundamental que debemos considerar no presente estudo, posto que estas 
poden ser determinantes á hora de facilitar a inserción laboral dos titulados 
de másteres. Na Figura 5.18 obsérvase que un 50,2% dos titulados do SUG 
realizaron prácticas externas, sendo a rama de Ciencias Sociais e Xurídicas a 
que presenta a maior porcentaxe, un 68,5%, seguida da rama de Ciencias da 
Saúde, cun 55,1%. En contraposición, a rama de Enxeñaría e Arquitectura 
é a que conta cunha porcentaxe de realización de prácticas máis baixa, o 
32,2%.
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Figura 5.17.  Valoración do traballo de fin de máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En relación coa valoración das prácticas externas, que se mostra na Figura 
5.19, un 66,8% dos titulados de másteres valóraas como boas ou moi boas, 
fronte a un 16,5% que as considera malas ou moi malas. Por ramas de 
coñecemento, Ciencias obtén as mellores valoracións, xa que un 58,5% dos 
seus titulados as considera moi boas e un 22% boas, estas porcentaxes no 
caso de Enxeñaría e Arquitectura son do 37,5% e do 23,2% respectivamente, 
se ben tan só un 32,2% dos titulados en másteres desta rama realizaron 
prácticas externas, fronte ao 44,6% de Ciencias, tal e como se recolle na 
Figura 5.18. Pola súa parte, a rama que presenta unha maior porcentaxe 
de realización de prácticas, Ciencias Sociais e Xurídicas, cun 68,5%, obtén 
unhas valoracións destas en torno á media, cun 66,1% que as considera 
boas ou moi boas.

Figura 5.18.  Realización de prácticas externas. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Figura 5.20 recolle a valoración dos titulados acerca de se, 
independentemente da súa experiencia posterior no mercado laboral, o 
máster lles ofreceu formación adicional con respecto á que adquiriran nos 
seus estudos universitarios previos. Os datos para o total do SUG mostran 
que un 58,1% dos titulados considera que o máster lles ofreceu bastante ou 
moita formación adicional, fronte a un 19,2% que opina que lles ofreceu 
pouca ou ningunha. Por ramas de coñecemento, Enxeñaría e Arquitectura 
obtén a mellor valoración, cun 65% de titulados que considera que a 
formación adquirida foi bastante ou moita, seguida polas ramas de Artes 
e Humanidades e Ciencias da Saúde, onde as porcentaxes son do 62,1% 
e o 60,3% respectivamente. Pola contra, na rama de Ciencias, a formación 
adicional que ofrece o máster é a menos valorada, tal e como reflicte o 
32,6% de titulados que considera que esta foi pouca ou ningunha.
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Figura 5.19.  Valoración das prácticas externas. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Na Figura 5.21 pode observarse a valoración media de todos os elementos 
considerados neste apartado 5.3.2, tanto para o total do SUG coma para 
as distintas ramas de coñecemento. Como pode observarse, a rama de 
Enxeñaría e Arquitectura obtén as mellores valoracións medias na maioría 
de aspectos que se recollen: planificación (3,35), competencias (3,43), 
metodoloxía de ensino (3,12), recursos materiais (3,22), coordinación (3,14), 
traballo de fin de máster (3,62) e formación adicional (3,69), onde todas 
elas se encontran lixeiramente por enriba da media. Finalmente, Ciencias 
obtén a mellor valoración, de xeito destacado, nas prácticas externas (4,22), 
e Ciencias Sociais e Xurídicas, en menor medida, no profesorado (3,54).

Figura 5.20.  Valoración da formación adicional adquirida nos másteres. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Pola súa banda, a rama de Ciencias destaca ao recoller as peores valoracións 
medias nunha gran proporción destes aspectos, como as competencias 
(3,15), o profesorado (3,29), os recursos materiais (2,98) e, en maior medida, 
a coordinación (2,54) e a formación adicional (3,23). Así mesmo, a rama 
de Artes e Humanidades alcanza as valoracións medias máis baixas na 
planificación (2,95), a metodoloxía de ensino (3,00) e o traballo de fin de 
máster (3,08).

5.4. Situación laboral anterior á realización do Máster

O estudo en profundidade da inserción laboral dos titulados en másteres 
require ter en consideración a situación laboral da que estes partían no 
momento de realizar o máster. A devandita información permite obter un 
perfil xeral dos titulados en canto á súa relación previa co mundo laboral 
grazas ao cal establecer unha serie de comparacións co emprego posterior 
ao máster e con iso coñecer se a súa situación laboral experimentou algún 
tipo de mellora en termos de estabilidade contractual, de salario etc.
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Figura 5.21.  Valoración media dos principais aspectos dos másteres. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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5.4.1. Actividade laboral previa

Na Táboa 5.2, que se mostra a continuación, recóllense datos relativos á 
actividade laboral previa á realización do máster. Así, destaca que un 70,8% 
dos titulados de máster xa traballara con anterioridade a este, porcentaxe 
que se eleva ao 78,8% no caso de Ciencias da Saúde, e que se reduce ao 
53,3% no de Ciencias. Pola súa parte, o restante, 29,2% dos titulados do 
SUG que non traballou divídese nun 6,2% que buscou emprego pero non o 
atopou e nun 23% que non o buscou.

Táboa 5.2.  Actividade laboral previa ao máster e no momento de comezar este.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de 
coñecemento

Nin traballou 
nin buscou 
emprego

Buscou 
emprego e 

non o atopou
Traballou

Non 
traballaba 
ao iniciar o 

máster

Deixou o 
traballo para 

facer o máster

Simultaneou 
traballo e 

máster

Artes e Humanidades 35,1% 8,1% 56,8% 19,0% 4,8% 76,2%

Ciencias 39,1% 7,6% 53,3% 20,4% 12,2% 67,3%

Ciencias da Saúde 17,3% 3,9% 78,8% 17,1% 2,4% 80,5%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas

19,7% 6,6% 73,8% 19,4% 8,9% 71,8%

Enxeñaría e 
Arquitectura

20,5% 6,7% 72,8% 11,5% 5,3% 83,2%

SUG 23,0% 6,2% 70,8% 16,5% 6,3% 77,2%

En canto á situación laboral no momento de iniciar o máster dos enquisados 
que traballaran antes deste, unha gran maioría, o 77,2%, simultanearon o 
traballo co máster, sendo as ramas de Enxeñaría e Arquitectura e de Ciencias 
da Saúde as que presentan unhas porcentaxes máis altas. Á súa vez, tan só 
un 6,3% dos titulados que traballara antes do máster deixou o seu emprego 
para cursar a dita titulación, porcentaxe que se eleva ao 12,2% no caso de 
Ciencias e que se reduce a un 2,4% no de Ciencias da Saúde. Finalmente, o 
16,5% dos titulados que traballara antes do máster, non tiña emprego no 
momento de comezar este.

5.4.2. Emprego previo

Neste epígrafe recóllese a información referida aos principais aspectos que 
caracterizaban o emprego que os titulados de máster tiñan antes de o cursar. 
Así preguntóuselles aos enquisados acerca de elementos como a relación 
entre o dito emprego e o máster estudado, o tipo de xornada laboral que 
desempeñaban, a súa relación contractual ou o seu salario.
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A Figura 5.22 recolle a relación existente entre o traballo previo ao máster e 
o propio máster. Os datos para o total de titulados do SUG mostran que un 
25,4% destes afirma que o devandito traballo tiña moita relación co máster, 
fronte a un 30,1% que sostén que non tiña ningunha. Á súa vez, por ramas 
de coñecemento, obsérvase que a rama de Ciencias é a que presenta unha 
menor vinculación entre o traballo previo e o máster, xa que só un 16,3% 
dos enquisados afirma que a devandita vinculación era moita, mentres que 
ata un 44,9% indica que non era ningunha. No outro extremo sitúanse as 
ramas de Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias da Saúde, onde un 29,8% e un 
28,5% dos seus titulados sosteñen que a relación entre o seu traballo previo 
e o máster era moita.

O tipo de xornada laboral no emprego previo ao máster recóllese na Figura 
5.23 e nela obsérvase que un 76,3% dos titulados do SUG realizaba un 
traballo a xornada completa, fronte a un 23,7% que o realizaba a xornada 
parcial. Por ramas de coñecemento, percíbense certas diferenzas, xa que se 
ben a porcentaxe de titulados a xornada completa é do 82,9% en Ciencias da 
Saúde, esta cifra vese reducida ao 52,4% no caso de Artes e Humanidades.
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Figura 5.22.  Relación entre o máster e o traballo previo a este. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Na Figura 5.24 recóllese a distribución por tipoloxías de contratación dos 
empregos previos á realización do máster. A nivel do SUG, obsérvase unha 
maior presenza de contratos temporais, o 46%, que de contratos fixos, 
un 32,6%. Por ramas de coñecemento, non existen grandes diferenzas na 
porcentaxe de titulados que traballaba cun contrato fixo antes do máster, 
sendo en todas as ramas lixeiramente superior ao 30%, a excepción de Artes 
e Humanidades, onde se sitúa nun 28,6%. Nesta rama, chama especialmente 
a atención a elevada presenza de titulados que traballaban como bolseiros 
antes do máster, un 28,6%. En canto á contratación temporal, esta ten un 
peso maior na rama de Ciencias da Saúde, onde o 56,1% dos enquisados 
tiña un contrato deste tipo na etapa previa á realización do máster.

Figura 5.23.  Tipo de xornada no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A situación con respecto á Seguridade Social no traballo previo ao máster 
móstrase na Figura 5.25, onde se observa que a gran maioría dos titulados 
en másteres si estivera dada de alta, o 88,2%, fronte a só un 11,8% que non 
o estaba. Por ramas de coñecemento non se observan grandes diferenzas, 
a excepción da rama de Artes e Humanidades, onde un destacado 23,8% 
dos titulados non estaba dado de alta na Seguridade Social no seu emprego 
previo ao máster.
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Figura 5.24.  Modalidade de contratación no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.



143

ÍndiceInicio Cerrar

A Táboa 5.3 recolle a distribución dos titulados en másteres do SUG segundo 
o salario mensual neto no seu traballo previo ao máster. En liñas xerais, 
obsérvase que máis da metade dos enquisados, o 55,2%, percibía un salario 
situado entre os 600 e os 1400 euros. Á súa vez, un 16,3% cobraba 600 
euros ou menos, porcentaxe que se explica principalmente polos enquisados 
que traballaban a xornada parcial.

Táboa 5.3.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster. 
 Resultados para o total do SUG. 

Salario mensual % titulados

600 € ou menos 16,3%

601 € - 1000 € 28,4%

1001 € - 1400 € 26,8%

1401 € - 1800 € 15,4%

1801 € - 2200 € 8,3%

2201 € - 2600 € 2,3%

2601 € ou máis 2,5%

A distribución dos titulados segundo o salario mensual neto no traballo previo 
ao máster, por ramas de coñecemento e para o total do SUG, móstrase 
na Figura 5.26, así como na Táboa 5.4. A rama que concentra unha maior 
porcentaxe de titulados nos tramos de salario máis elevados é, claramente, 

Figura 5.25.  Relación coa Seguridade Social no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Ciencias da Saúde, onde o 21,6% cobraba no seu emprego previo ao máster 
salarios por enriba dos 1800 euros, cando na seguinte rama que máis cobra, 
Enxeñaría e Arquitectura, esta porcentaxe só alcanza o 12,6%.

Pola súa parte, as ramas de Artes e Humanidades e de Ciencias son as que 
presentan unhas porcentaxes máis elevadas de titulados que percibían 
un salario inferior a 600 euros antes do máster, cun 28,6% e un 27,1% 
respectivamente. Estas cifras explícanse pola elevada presenza de contratos 
a xornada parcial no traballo previo ao máster nestas ramas. Ademais, no 
caso de Ciencias tamén resulta determinante o importante peso que teñen 
os contratos de bolseiro. En canto aos titulados cuxos salarios se situaban 
entre os 601 e os 1400 euros, estes teñen unha maior presenza nas ramas 
de Artes e Humanidades e de Ciencias Sociais e Xurídicas, que supoñen o 
66,6% e o 61,7% do total.
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Figura 5.26.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 5.4.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster. Resultados por rama de 
coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de 
coñecemento

600 €
ou menos

601 € - 
1000 €

1001 € - 
1400 €

1401 € - 
1800 €

1801 € - 
2200 €

2201 € - 
2600 €

Máis de 
2600 €

Artes e Humanidades 28,6% 33,3% 33,3% 4,8% 0,0% 0,0% 0,0%

Ciencias 27,1% 22,9% 29,2% 12,5% 6,3% 0,0% 2,1%

Ciencias da Saúde 10,8% 25,0% 20,8% 21,7% 15,8% 3,3% 2,5%

Ciencias Sociais e Xurídicas 20,0% 32,5% 29,2% 9,2% 4,2% 2,5% 2,5%

Enxeñaría e Arquitectura 11,8% 29,1% 28,3% 18,1% 7,1% 2,4% 3,1%

SUG 16,3% 28,4% 26,8% 15,4% 8,3% 2,3% 2,5%

A Figura 5.27 recolle o salario medio mensual dos titulados en másteres do 
SUG no seu emprego previo á realización do máster. Nela móstrase que o 
salario medio para o total do SUG era de 1172,90 euros, podendo observarse 
o xa citado predominio da rama de Ciencias da Saúde.

En canto á distribución por sexo do salario medio mensual no traballo previo 
á realización do máster, que se mostra tanto na Figura 5.28 como na Táboa 
5.5, obsérvase unha clara diferenza entre as mulleres e os homes. A nivel do 
SUG, a retribución media percibida polos homes ascende a 1301,51 euros, 
mentres que a das mulleres é de 1064,56 euros, un 18,2% menos.

Figura 5.27.  Salario medio no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Esta disparidade salarial preséntase en todas as ramas de coñecemento, se 
ben é máis acentuada en Enxeñaría e Arquitectura, onde o salario medio 
das mulleres no traballo previo ao máster era 312,43 euros inferior ao dos 
homes, un 24,2% menos, seguida por Ciencias e por Ciencias da Saúde, 
onde as mulleres cobraban un 22,1% e un 21,6%, respectivamente, menos 
que os homes. A rama en que as diferenzas salariais por sexo no traballo 
previo ao máster son menores, pero aínda importantes, é Ciencias Sociais e 
Xurídicas, onde o salario medio das mulleres era inferior ao dos homes en 
192,13 euros, un 16,1% menos. Finalmente, os datos relativos ao salario 
medio dos homes na rama de Artes e Humanidades non foron incluídos ao 
ser demasiado reducido o tamaño da mostra no dito grupo, non sendo esta 
representativa.
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Figura 5.28.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 5.5.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario medio

Artes e Humanidades 852,63 € * 885,80 €

Ciencias 925,00 € 1187,50 € 1058,10 €

Ciencias da Saúde 1231,82 € 1571,88 € 1321,00 €

Ciencias Sociais e Xurídicas 1001,35 € 1193,48 € 1076,60 €

Enxeñaría e Arquitectura 981,25 € 1293,68 € 1213,60 €

SUG 1064,56 € 1301,51 € 1172,90 €

*O valor do salario medio para os homes na rama de Artes e Humanidades non é estatisticamente significativo.

5.5. Acceso ao emprego tras o Máster

A valoración do proceso de busca de emprego e do acceso a este resulta 
de vital importancia á hora de estudar a inserción laboral dos titulados de 
másteres. Con base nisto, será necesario analizar a situación laboral dos 
titulados en másteres desde a súa finalización, para a continuación detallar 
cales son os métodos de busca de emprego cuxa utilización está máis 
estendida e cales posibilitaron en maior medida a obtención dun emprego, 
así como o tempo medio que transcorre ata a obtención do primeiro traballo.

A información relativa ao acceso ao emprego tras realizar o máster recóllese 
na Figura 5.29, en que se observa que, a nivel do SUG, un 96,1% dos titulados 
en másteres traballou nalgún momento desde a súa finalización, dividíndose 
nun 78,8% que traballa actualmente e un 17,3% que non traballa pero si 
o fixo desde o final do máster. O 3,9% restante dos titulados non traballou 
desde que rematou o máster.
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Por ramas de coñecemento, as ramas de Enxeñaría e Arquitectura, de 
Ciencias da Saúde, de Ciencias Sociais e Xurídicas e de Ciencias, presentan 
porcentaxes similares de acceso ao emprego despois do máster, de entre o 
94,6% e o 98%. Pola súa parte, a rama de Artes e Humanidades presenta 
a porcentaxe máis baixa de titulados que traballou algunha vez desde a 
finalización dos seus estudos de máster, un 83,3%, mentres que o 16,2% 
afirma non traballar desde a súa conclusión.

5.5.1. Procura de emprego

O presente epígrafe céntrase no grao de utilización das diferentes vías de 
procura de emprego e na súa contribución á obtención deste, concluíndose 
cunha análise do tempo que media entre a finalización do máster por parte 
dos titulados do SUG e a obtención do seu primeiro emprego.

As Figuras 5.30 e 5.31 recollen a porcentaxe de titulados que afirma que 
utilizou as diferentes vías de procura de emprego propostas. Os datos para 
o total do SUG mostran que as vías máis empregadas son a presentación a 
oposición ou concurso público, cunha porcentaxe de utilización do 33%, 
os portais de busca de emprego na web, cun 28,2% e a candidatura 
espontánea, cun 26,4%. En contraposición, as vías menos empregadas de 
entre as propostas son a empresa de realización das prácticas do máster e as 
axencias privadas de emprego, cun 4,6% e un 8,5% respectivamente.
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Figura 5.29.  Situación laboral desde a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento, a presentación a oposición ou concurso público 
sitúase como a vía de procura de emprego máis utilizada en todas as ramas, 
a excepción de Enxeñaría e Arquitectura, adquirindo especial relevancia 
en Artes e Humanidades e en Ciencias da Saúde, cun 58,1% e un 48,7% 
respectivamente, mentres que en Ciencias e en Ciencias Sociais e Xurídicas 
se sitúa no 29,9% e no 28,4% respectivamente. Pola súa parte, na rama 
de Enxeñaría e Arquitectura, a vía máis utilizada son os portais de procura 
de emprego na web, cun 33,3%, vía que, ademais, ten un peso importante 
noutras ramas, como Artes e Humanidades, onde alcanza unha porcentaxe 
do 32,3%, así como en Ciencias e en Ciencias da Saúde, cun 27,6% en 
ambos os dous casos. Á súa vez, a candidatura espontánea tamén conta 
cun importante peso en todas as ramas, destacando os casos de Enxeñaría 
e Arquitectura, Artes e Humanidades e Ciencias da Saúde, con porcentaxes 
próximas ao 30%. Finalmente, os contactos persoais tamén constitúen unha 
vía bastante importante para os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas, 
Artes e Humanidades e Enxeñaría e Arquitectura, onde é empregada por 
algo máis do 25% destes.

Figura 5.30.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 1.
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A Figura 5.32 representa as porcentaxes de titulados que atoparon emprego 
a través de cada unha das distintas vías de procura propostas. A nivel do 
SUG, a vía de procura máis efectiva é a presentación a oposición ou concurso 
público, por medio da cal un 26,9% dos titulados de máster conseguiu o seu 
emprego, seguida dos contactos persoais e os portais de procura de emprego 
web, onde as ditas porcentaxes son do 17,2% e do 14,3%, respectivamente. 
Deste modo, ata un 58,5% dos enquisados que accedeu ao emprego despois 
do máster fíxoo utilizando unha destas tres vías de busca.

Por ramas de coñecemento, a importancia da presentación a oposición ou 
concurso público como vía propiciatoria do emprego é particularmente 
destacada nas ramas de Artes e Humanidades e de Ciencias da Saúde, onde 
alcanza unhas porcentaxes do 45,2% e o 38,2% respectivamente, se ben 
obtén tamén un peso importante en Ciencias Sociais e Xurídicas e en Ciencias, 
cun 25,3% e un 23,0% respectivamente. Pola súa banda, esta vía alcanza 
unha porcentaxe do 17,5% na rama de Enxeñaría e Arquitectura, que se ve 
superada pola utilización de portais de busca de emprego web, cun 19,2%, os 
cales á súa vez contan cunha efectividade considerable na rama de Ciencias, 
onde un 16,1% dos titulados obtivo un emprego a través deles. Finalmente, 
os contactos persoais tamén son de gran relevancia para obter un emprego, 
sobre todo en Ciencias Sociais e Xurídicas, cun 21,6%, pero tamén nas catro 
restantes ramas, con porcentaxes de entre o 14,0% e o 17,0%.
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Figura 5.31.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 2.
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Co obxectivo de analizar a efectividade das distintas vías de procura de 
emprego formuladas represéntanse a continuación as Figuras 5.33 a 5.38, 
en que o eixe vertical mostra a porcentaxe de empregos conseguidos a través 
de cada unha das vías de busca, mentres que o eixe horizontal recolle o seu 
correspondente grao de utilización.

A Figura 5.33, referida ao total do SUG, mostra como a vía de busca máis 
utilizada, a presentación a oposición ou concurso público, é tamén a máis 
efectiva, ao propiciar un alto número de empregos. Pola súa parte, os 
contactos persoais constitúen a segunda vía de busca máis efectiva, aínda 
que o seu uso entre os titulados está menos estendido que o doutras vías, 
como os portais de busca de emprego na web ou a candidatura espontánea, 
os cales contan cun menor nivel de efectividade.

En canto á análise por ramas de coñecemento, recollida nas Figuras 5.34 a 
5.38, non existen grandes cambios con respecto ao patrón de efectividade 
que se observaba a nivel do SUG. Así, a presentación a oposición ou concurso 
público perfílase como a vía de procura de emprego máis efectiva en todas 
as ramas, a excepción de Ciencias, onde ocupa un segundo lugar tras os 
contactos persoais, unha vía que tamén conta cun grao de efectividade 
particularmente elevado no caso de Ciencias Sociais e Xurídicas.

Figura 5.32.  Vía propiciatoria do emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Finalmente, certas vías de procura de emprego cuxa presenza e eficacia a nivel 
do SUG son baixas, si contan cunha importancia particular en determinadas 
ramas de coñecemento. Así, no caso das ramas de Artes e Humanidades e 
de Ciencias, a empresa en que os titulados realizan as prácticas do máster 
ve incrementada a súa utilización, así como a súa efectividade con respecto 
á media do SUG. Unha situación similar prodúcese coa axencia privada 
de emprego na rama de Ciencias da Saúde, que mellora o seu nivel de 
efectividade de forma considerable en relación co SUG.
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Figura 5.33.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego. 
Resultados para o total do SUG.
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Figura 5.34.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Artes e Humanidades.
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Figura 5.35.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias.
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Figura 5.36.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias da Saúde.
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Figura 5.37.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias Sociais e Xurídicas.
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Na Figura 5.39 recóllese o tempo que tardaron en atopar emprego os titulados 
de másteres, tanto para o total do SUG como por ramas de coñecemento. 
Deste modo, a busca do primeiro emprego prolóngase ata un máximo de 6 
meses para o 54,8% dos titulados do SUG, mentres que no outro extremo 
un 27,0% destes tarda máis dun ano en atopar o seu primeiro emprego. 
Por ramas de coñecemento, Artes e Humanidades e Ciencias presentan 
as porcentaxes máis altas de titulados que atopan emprego antes dos 6 
meses, un 68,9% e un 63,4% respectivamente, se ben no caso de Artes 
e Humanidades, un 62,6% atopa emprego antes dos 3 meses, porcentaxe 
que se reduce ao 39% na rama de Ciencias. Pola súa banda, os peores datos 
obsérvanse en Ciencias Sociais e Xurídicas, onde só un 45,2% consegue un 
emprego nos 6 meses posteriores á finalización do máster e un 33,3% non 
logra facelo en menos dun ano.

Figura 5.38.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego. 
Resultados para os titulados en másteres de Enxeñaría e Arquitectura.
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Trasladando estas porcentaxes a tempos medios, na Figura 5.40 obsérvase 
que o tempo medio para que un titulado do SUG atope o seu primeiro 
emprego é de 7,53 meses. Os titulados que acceden con maior rapidez ao 
seu primeiro emprego despois do máster son os de Ciencias da Saúde, 6,41 
meses, seguidos dos de Artes e Humanidades, con 6,63. A continuación 
encóntranse os de Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias, cun 6,98 e un 7,02 
respectivamente, achándose en último lugar os titulados en másteres de 
Ciencias Sociais e Xurídicas, cun tempo medio en atopar emprego de 9,21 
meses.
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Figura 5.39.  Tempo transcorrido desde a finalización do máster ata atopar emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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5.5.2. Contratación

A valoración por parte dos titulados de másteres da influencia que unha serie 
de factores poden ter na contratación, segundo a súa propia experiencia, 
recóllese na Figura 5.41, nunha escala que vai desde 1 (nada importante) 
ata 5 (moi importante). Deste modo, o elemento ao que o conxunto dos 
titulados do SUG outorga unha maior relevancia é a experiencia laboral 
relacionada, cunha valoración media de 4,18. A bastante distancia séguea 
o título do máster, cun 3,01, a reputación do centro onde se realizou este, 
cun 2,97, e a especialidade do máster, cun 2,83. En último lugar sitúase o 
expediente académico obtido no máster, cun 2,33.

Figura 5.40.  Número medio de meses transcorridos desde a finalización do máster  
ata atopar emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento, a experiencia laboral relacionada mantense 
como o factor considerado máis importante en todas elas, se ben a rama 
de Enxeñaría e Arquitectura é a que lle outorga unha valoración máis 
alta, un 4,25, sendo estas menores no caso de Ciencias da Saúde e de 
Artes e Humanidades, cun 4,09 e un 4,10 respectivamente. Nas ramas 
de Ciencias Sociais e Xurídicas e de Ciencias, o segundo factor con máis 
relevancia é o título do máster (3,09 e 3,01 respectivamente). Ciencias da 
Saúde outórgalle a mesma valoración ao título do máster e á especialidade 
deste (2,88) mentres que nas ramas de Enxeñaría e Arquitectura e de Artes 
e Humanidades, a reputación do centro de realización do máster perfílase 
como o segundo elemento máis valorado (3,09 e 2,97 respectivamente). 
Pola súa banda, todas as ramas coinciden en valorar como factor menos 
relevante na consecución do emprego o expediente académico do máster, 
sendo este menos valorado en Ciencias da Saúde, cun 2,25, e outorgándolle 
unha maior valoración Artes e Humanidades, un 2,55.

5.6. Situación laboral actual

Na presente sección analízase a situación en que se atopan os titulados en 
másteres do SUG, valorando aspectos como as características do emprego 
daqueles titulados que traballan actualmente ou distintas cuestións que 
vinculan o máster cursado co posto de traballo: relación entre ambos os dous, 
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Figura 5.41.  Factores valorados na contratación. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.



159

ÍndiceInicio Cerrar

imaxe do máster na empresa, utilidade dos coñecementos adquiridos etc. É 
necesario subliñar que os enquisados aos que fai referencia este capítulo son 
titulados de máster de 2008-2009, mentres que a enquisa foi realizada no 
ano 2013, polo que as respostas dadas por estes se corresponden coa súa 
experiencia durante os seus catro primeiros anos como titulados de máster.

5.6.1. Actividade laboral

A táboa 5.6 recolle información relativa á situación laboral dos titulados no 
momento de realizar a enquisa. Así, un 78,8% dos titulados en másteres do 
SUG traballa neste momento, mentres que un 16,3% non traballaba pero 
estaba a buscar emprego. Por último, un 4,9% dos titulados nin traballaba 
nin buscaba emprego.

En canto á análise por ramas de coñecemento, as maiores porcentaxes de 
titulados que traballaban encóntranse en Enxeñaría e Arquitectura e en 
Ciencias da Saúde, cun 82,2% e un 80,8%, respectivamente, seguidos 
de Ciencias Sociais e Xurídicas cun 78,6%. Pola contra, a rama de Artes e 
Humanidades é a que presenta unha menor porcentaxe de titulados con 
emprego, un 67,6%. Así mesmo, é destacable o elevado peso que teñen 
nesta rama os titulados que nin traballan nin buscan emprego, un 13,5%, 
unha porcentaxe que para as restantes ramas oscila entre o 3% que presenta 
Ciencias Sociais e Xurídicas e o 6,5% de Ciencias.

Táboa 5.6.  Situación laboral actual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Nin traballa nin 
busca emprego

Non traballa, pero 
busca emprego

Traballa na 
actualidade

Artes e Humanidades 13,5% 18,9% 67,6%

Ciencias 6,5% 19,6% 73,9%

Ciencias da Saúde 5,8% 13,5% 80,8%

Ciencias Sociais e Xurídicas 3,0% 18,5% 78,6%

Enxeñaría e Arquitectura 3,3% 14,4% 82,2%

SUG 4,9% 16,3% 78,8%

Na Figura 5.42 preséntase a información recollida na Táboa 5.6, pero 
analizando a situación específica dos titulados que non traballan e que 
tampouco buscan emprego. Deste modo, os datos para o total do SUG 
mostran que un 2,8% dos titulados realiza outros estudos, un 0,6% prepara 
oposicións, un 0,3% coida familiares e un 1,4% argumenta outros motivos 
para non traballar nin buscar emprego. Por ramas de coñecemento, destaca 
especialmente a realización doutros estudos en Artes e Humanidades, cun 
13,5%, e en menor medida en Ciencias, onde este motivo alcanza unha 
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porcentaxe do 4,3%. Pola súa banda, a preparación de oposicións tamén ten 
certo peso nas dúas ramas anteriores, con porcentaxes do 2,7% en Artes e 
Humanidades e do 1,1% en Ciencias.

5.6.2. Lugar de traballo

A gran maioría dos titulados do SUG queda a traballar en Galicia, en concreto, 
o 89,5% destes, tal e como se reflicte na Figura 5.43 e na Táboa 5.7. Entre as 
catro provincias galegas, A Coruña acolle o 46,9% dos titulados, Pontevedra 
o 20,6%, Lugo o 11,2% e Ourense o 10,8%. Pola súa parte, un 9,8% dos 
titulados traballa no resto de España, sendo a porcentaxe de titulados que 
traballan no estranxeiro do 0,6%, aínda que é necesario matizar que esta 
estimación pode ser inferior á porcentaxe real, posto que localizar titulados 
que se atopan fóra de España para realizar a entrevista conta cunha maior 
dificultade. Por ramas de coñecemento, é destacable a porcentaxe de 
titulados de máster da rama de Ciencias que traballa no resto de España, 
un 17,6%, así como a alta porcentaxe de titulados de Artes e Humanidades 
que traballa na provincia da Coruña, un 72%, e a de titulados en Ciencias da 
Saúde que traballa en Lugo, un 24,6%.

Outros motivos Coida familiares Realiza outros estudos 
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Figura 5.42.  Situación actual. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 5.7.  Lugar de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de 
coñecemento

A Coruña Pontevedra Lugo Ourense
Resto de 
España

Resto da 
Unión 

Europea

Resto do 
mundo

Artes e Humanidades 72,0% 12,0% 16,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ciencias 39,7% 17,6% 5,9% 17,6% 17,6% 1,5% 0,0%

Ciencias da Saúde 52,4% 6,3% 24,6% 6,3% 9,5% 0,8% 0,0%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas

47,0% 28,0% 4,5% 11,4% 8,3% 0,8% 0,0%

Enxeñaría e 
Arquitectura

41,2% 29,1% 7,4% 12,8% 9,5% 0,0% 0,0%

SUG 46,9% 20,6% 11,2% 10,8% 9,8% 0,6% 0,0%

Con respecto aos titulados de másteres que traballan fóra de Galicia, a estes 
preguntóuselles acerca dos motivos que os levaron á devandita situación, 
unha información que se recolle na Táboa 5.8 e na Figura 5.44. Así, como 
motivos maioritarios no total do SUG destacan non atopar traballo en Galicia, 
cun 40,4% e a existencia dunha mellor oferta no exterior, cun 30,8%. 
Pola súa banda, un 21,2% dos titulados afirma vir a Galicia unicamente 
para realizar o máster, mentres que un 11,5% argumenta razóns persoais. 
Por ramas de coñecemento, non atopar emprego en Galicia é unha razón 
que conta cun peso particularmente alto en Ciencias e en Ciencias Sociais 

Figura 5.43.  Lugar de traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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e Xurídicas, cun 53,8% e un 50% respectivamente. Así mesmo, na rama 
de Enxeñaría e Arquitectura, destaca o 42,9% de titulados que argumenta 
unha mellor oferta no exterior, mentres que na rama de Ciencias da Saúde a 
porcentaxe de titulados que afirma que veu a Galicia só para cursar os seus 
estudos de máster é do 38,5%.

Táboa 5.8.  Motivos para traballar fóra de Galicia.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Non atopar 
traballo en 

Galicia

Mellor 
oferta no 
exterior

Razóns 
persoais

Só veu 
a Galicia 

para facer 
o máster

Outros

Artes e Humanidades 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Ciencias 53,8% 30,8% 7,7% 23,1% 0,0%

Ciencias da Saúde 23,1% 15,6% 23,1% 38,5% 0,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 50,0% 33,3% 16,7% 8,3% 8,3%

Enxeñaría e Arquitectura 35,7% 42,9% 0,0% 14,3% 7,1%

SUG 40,4% 30,8% 11,5% 21,2% 3,8%

Non atopar traballo Mellor oferta no exterior Razóns persoais 
Só veu a Galicia a facer o máster Outros 
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Figura 5.44.  Motivos para traballar fóra de Galicia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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5.6.3. Contratos e organizacións

5.6.3.1. Número de contratos

A Figura 5.45 recolle a porcentaxe de titulados que tras acabar o máster 
comezaron nun novo emprego, fronte aos que continuaron nun emprego 
que xa tiñan con anterioridade. A nivel do SUG, destaca que un 44,4% dos 
titulados que traballaron despois do máster comezaron nun novo emprego, 
mentres que un 55,6% fíxoo no emprego que xa tiña antes de o cursar, 
do que se deduce que os másteres son percibidos como un recurso útil 
para mellorar as competencias de cara a un posto de traballo que xa se 
está desenvolvendo. Por ramas de coñecemento, Enxeñaría e Arquitectura 
e Ciencias da Saúde alcanzan as porcentaxes máis altas de titulados que 
continuaron co seu emprego previo, un 63,3% e un 57,9% respectivamente, 
fronte ás ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas e de Artes e Humanidades, 
onde a maioría dos titulados empezou nun novo emprego, en concreto, o 
52,2% e o 51,6% respectivamente.

O número medio de contratos dos titulados en másteres desde a finalización 
destes ata a realización da enquisa recóllese na Táboa 5.9. Este período 
comprende un total de catro anos, de modo que baseándonos nisto é posible 
obter unha imaxe aproximada da mobilidade dos titulados no mercado laboral 
unha vez concluído o máster. Así, os datos para o total do SUG mostran que o 
número medio de contratos é de 1,81, sendo as ramas de Ciencias da Saúde 

Figura 5.45.  Tipo de acceso ao emprego tras a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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e Ciencias Sociais e Xurídicas as que presentan un maior número medio, 
mentres que o menor obteno a rama de Artes e Humanidades, seguida a 
unha considerable distancia de Enxeñaría e Arquitectura.

Táboa 5.9.  Número medio de contratos desde a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Número de contratos

Artes e Humanidades 1,61

Ciencias 1,79

Ciencias da Saúde 1,88

Ciencias Sociais e Xurídicas 1,86

Enxeñaría e Arquitectura 1,74

SUG 1,81

Pola súa banda, na Figura 5.46 móstrase a distribución dos titulados segundo 
o seu número de contratos desde a finalización do máster. Así, obsérvase 
que o 54,8% dos titulados do SUG tivo un único contrato durante o período 
considerado, mentres que un 24,3% tivo dous. Por ramas de coñecemento, 
obsérvase unha maior mobilidade laboral na rama de Ciencias da Saúde, 
onde o 25% dos seus titulados de máster afirma ter máis de tres contratos 
de traballo desde que a dita titulación rematou, unha porcentaxe que se 
reduce ao 12,9% na rama de Artes e Humanidades, en que a mobilidade é 
menor.
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5.6.3.2. Tipo de organización

A Figura 5.47 e a Táboa 5.10 mostran que os titulados do SUG que traballan 
fano nun 42,9% na Administración pública ou en empresas públicas, e nun 
48,8% en empresas privadas, destacando a importancia daquelas de máis 
de 50 traballadores, que comprenden un 24% do total. Á súa vez, un 8,2% 
dos titulados traballa por conta propia.

Por ramas de coñecemento, a Administración pública é a organización en 
que traballa unha maioría de titulados en másteres das ramas de Artes e 
Humanidades, Ciencias da Saúde e Ciencias, en concreto un 56%, un 54,8% 
e un 54,4% respectivamente, se ben nas tres ramas o peso da empresa 
privada tamén é considerable, primando as de máis de 50 traballadores, 
con porcentaxes de entre o 19% e o 23%. Pola súa parte, nas ramas de 
Enxeñaría e Arquitectura e de Ciencias Sociais e Xurídicas, aínda que a 
Administración pública ten un peso importante, este vese superado polo 
da empresa privada, que dá traballo a un 56,1% e a un 55,3% dos seus 
titulados, respectivamente, cun peso maior das empresas de máis de 50 
traballadores, o 31,1% en Enxeñaría e Arquitectura e o 22,7% en Ciencias 
Sociais e Xurídicas. Así mesmo, nestas dúas ramas, o emprego por conta 
propia presenta porcentaxes superiores á media do SUG, un 12,2% e un 
9,1% respectivamente.

Figura 5.46.  Número de contratos desde a finalización do máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 5.10.  Tipo de organización.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento

Administración 
pública/
Empresa 
pública

Empresa 
privada 

(2-10 traball.)

Empresa 
privada 

(11-50 traball.)

Empresa 
privada 

(máis de 50 
traball.)

Conta propia

Artes e Humanidades 56,0% 12,0% 12,0% 20,0% 0,0%

Ciencias 54,4% 10,3% 8,8% 22,1% 4,4%

Ciencias da Saúde 54,8% 6,3% 13,5% 19,0% 6,3%

Ciencias Sociais e Xurídicas 35,6% 15,2% 17,4% 22,7% 9,1%

Enxeñaría e Arquitectura 31,8% 14,9% 10,1% 31,1% 12,2%

SUG 42,9% 12,0% 12,8% 24,0% 8,2%

5.6.4. Posto de traballo en relación co Máster

A Figura 5.48 e a Táboa 5.11 mostran o grao de relación existente entre o 
posto de traballo e o máster. O 44,3% dos titulados en másteres do SUG 
afirmaba que o seu traballo estaba bastante ou moi relacionado co máster 
que cursara, mentres que o 41,9% sostiña que a devandita relación era pouca 
ou ningunha. Por ramas de coñecemento, a maior relación entre o posto de 
traballo e o máster dáse na rama de Enxeñaría e Arquitectura, na que máis 
da metade dos enquisados, un 52,7%, afirman que esta relación é bastante 

Conta propia 
Empresa privada (Máis de 50 traballadores) Empresa privada (11-50 traballadores) 
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Figura 5.47.  Tipo de organización. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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ou moita, e onde tan só un 34,5% a considera pouca ou inexistente. A 
situación contraria dáse nas ramas de Artes e Humanidades e de Ciencias 
Sociais e Xurídicas, onde as porcentaxes dos que afirman que a relación é 
pouca ou ningunha se elevan ata o 52% e o 49,2% respectivamente.

Táboa 5.11.  Grao de relación entre o posto de traballo e o máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Nada 

relacionado
Pouco 

relacionado
Algo 

relacionado
Bastante 

relacionado
Moi 

relacionado

Artes e Humanidades 44,0% 8,0% 12,0% 16,0% 20,0%

Ciencias 26,5% 14,7% 22,1% 14,7% 22,1%

Ciencias da Saúde 27,8% 13,5% 14,3% 17,5% 27,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 39,4% 9,8% 10,6% 18,2% 22,0%

Enxeñaría e Arquitectura 22,3% 12,2% 12,8% 18,2% 34,5%

SUG 29,9% 12,0% 13,8% 17,4% 26,9%

A adecuación do posto de traballo ao nivel formativo dos individuos é unha 
cuestión fundamental para valorar a súa inserción laboral. Deste modo, a 
Figura 5.49 recolle que porcentaxe de titulados consideraba necesaria unha 
formación universitaria para o desenvolvemento do seu traballo actual, 
sendo esta do 86%. Por ramas de coñecemento, a dita porcentaxe ascende 
ao 91,3%, o 91,2% e o 90,5% nos casos de Ciencias da Saúde, Ciencias e 

Figura 5.48.  Grao de relación entre o posto de traballo e o máster. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Enxeñaría e Arquitectura respectivamente, mentres que en Ciencias Sociais 
e Xurídicas e en Artes e Humanidades vense reducidas ao 74,2% e ao 80% 
respectivamente.

En canto á valoración da formación proporcionada polo máster para o 
cumprimento do traballo, a información ao respecto preséntase na Figura 
5.50 e na Táboa 5.12. Así, un 37,2% dos titulados do SUG considera que a 
devandita formación foi bastante ou moi importante para o desenvolvemento 
do seu posto de traballo, mentres que un 44,1% afirma que foi pouco ou 
nada importante, dentro dos cales, un destacado 28,7% valóraa como 
nada importante. Por ramas de coñecemento, as mellores valoracións danse 
en Enxeñaría e Arquitectura, onde un 45,2% dos titulados considera que 
a formación adquirida no máster foi bastante ou moi importante para 
desempeñar o seu traballo, mentres que só un 35,1% destes a considera 
pouco ou nada importante. No outro extremo sitúanse as ramas de Artes 
e Humanidades e de Ciencias Sociais e Xurídicas, onde os que valoran a 
devandita formación como pouco ou nada importante ascenden ao 56,0% 
e ao 52,2% respectivamente, e dentro dos cales un destacado 40% e 38,6% 
considérana nada importante. Finalmente, cabe destacar que a pesar das 
valoracións predominantemente negativas da rama de Artes e Humanidades, 
nela dáse, non obstante, a porcentaxe máis alta de titulados que percibiron 
a formación do máster como moi importante no desenvolvemento do seu 
traballo, cun 20%.
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Figura 5.49.  Necesidade de formación universitaria para o desenvolvemento do posto  
de traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 5.12.  Valoración da formación adquirida no máster para o cumprimento do traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Nada 

importante
Pouco 

importante
Algo 

importante
Bastante 

importante
Moi 

importante

Artes e Humanidades 40,0% 16,0% 8,0% 16,0% 20,0%

Ciencias 26,5% 17,6% 29,4% 17,6% 8,8%

Ciencias da Saúde 21,4% 22,2% 16,7% 23,8% 15,9%

Ciencias Sociais e Xurídicas 38,6% 13,6% 15,9% 18,9% 12,9%

Enxeñaría e Arquitectura 25,0% 10,1% 19,6% 29,7% 15,5%

SUG 28,7% 15,4% 18,6% 23,0% 14,2%

5.6.5. Antigüidade no posto de traballo

Na Figura 5.51 e na Táboa 5.13 móstrase a distribución dos titulados de másteres 
en función do tempo que levan no seu posto de traballo. Así, un 8,8% dos 
titulados do SUG levaba como máximo 6 meses no seu traballo, porcentaxe 
que se amplía ao 18% se consideramos os que levan como máximo un ano. No 
outro extremo, un 28,9% levaba no seu posto de traballo máis de 5 anos. Por 
ramas de coñecemento, Enxeñaría e Arquitectura presenta a porcentaxe máis 
alta de titulados que levan no seu posto de traballo máis de 3 anos, un 62,9%, 
sendo á súa vez a que conta cunha menor porcentaxe de enquisados cunha 
antigüidade inferior ao ano no posto de traballo. No extremo contrario sitúase a 

Figura 5.50.  Valoración da formación adquirida no máster para o cumprimento  
do traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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rama de Ciencias, onde a porcentaxe de titulados que levan menos dun ano no 
seu emprego se incrementa ao 23,5%, o maior de todas as ramas.

Táboa 5.13.  Tempo no posto de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Menos de 6 

meses
De 6 meses 

a un ano
Dun a dous 

anos
De dous a 
tres anos

De tres a 
cinco anos

Máis de 
cinco anos

Artes e Humanidades 16,0% 0,0% 16,0% 12,0% 32,0% 24,0%

Ciencias 10,3% 13,2% 12,7% 14,7% 30,9% 19,1%

Ciencias da Saúde 5,6% 14,3% 13,5% 14,3% 23,0% 29,4%

Ciencias Sociais e Xurídicas 10,6% 8,3% 15,2% 18,9% 22,7% 24,2%

Enxeñaría e Arquitectura 8,1% 5,4% 10,1% 13,5% 25,0% 37,9%

SUG 8,8% 9,2% 12,8% 15,2% 25,1% 28,9%

5.6.6. Tipo de xornada

O tipo de xornada laboral dos titulados de máster que traballan por conta 
allea recóllese na Táboa 5.14 e na Figura 5.52. Deste modo, obsérvase que a 
maioría destes, o 81,4%, traballa a xornada completa, unha situación que se 
dá en todas as ramas de coñecemento. En liñas xerais, destacan as ramas de 
Enxeñaría e Arquitectura e de Ciencias, cun 90,7% e un 89,4% respectivamente 
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Figura 5.51.  Tempo no posto de traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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de traballadores a tempo completo, mentres que no outro extremo está Artes e 
Humanidades, onde ata un 32% ten un emprego a xornada parcial.

Táboa 5.14.  Tipo de xornada dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Xornada parcial Xornada completa

Artes e Humanidades 32,0% 68,0%

Ciencias 10,6% 89,4%

Ciencias da Saúde 26,1% 73,9%

Ciencias Sociais e Xurídicas 22,8% 77,2%

Enxeñaría e Arquitectura 9,3% 90,7%

SUG 18,6% 81,4%

5.6.7. Modalidade de contratación

Na táboa 5.15 preséntase a información relativa ao tipo de contrato dos 
titulados en másteres do SUG. A gran maioría destes, o 92,7% traballa por 
conta allea, mentres que tan só un 7,3% traballa por conta propia, estando 
a totalidade destes dados de alta. Dentro dos titulados que traballan por 
conta allea, a práctica totalidade, un 97,4%, cotiza á Seguridade Social e, á 
súa vez, un 55,4% ten un contrato fixo, mentres que un 36,5% conta cun 
contrato temporal, un 4,1% son bolseiros, un 2,6% son autónomos por 
conta allea e un 1,3% ten un contrato en prácticas.

Figura 5.52.  Tipo de xornada dos traballadores por conta allea. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 5.15.  Modalidade de contratación e relación coa Seguridade Social.  
Resultados para o total do SUG. 

Tipo de contrato % de titulados    
Por conta propia 7,3% % de titulados  

  Dado de alta 100,0%  

  Non dado de alta 0,0%  
Por conta allea 92,7% % de titulados  

  Cotiza á  
Seguridade Social

97,4%  

  Non cotiza á 
Seguridade Social

2,6% % de titulados

    Fixo 55,4%

    Autónomo por conta 
allea

2,6%

    Temporal 36,5%

    Bolseiro 4,1%

    En prácticas 1,3%

Ao trasladar estas porcentaxes ao total dos titulados do SUG, tal e como se 
fai na Figura 5.53, obsérvase que un 50,1% conta con contrato fixo, mentres 
que un 33% ten contrato temporal, un 3,7% son bolseiros, un 2,4% son 
autónomos por conta allea e un 1,2% conta cun contrato en prácticas.

En prácticas Bolseiro Temporal Autónomo por conta allea 
Fixo Cotiza á Seguridade Social  Non cotiza á Seguridade Social 

Non dado de alta Dado de alta Conta allea Conta propia 
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Figura 5.53.  Modalidade de contratación e relación coa Seguridade Social. 
Resultados para o total do SUG.
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A Táboa 5.16 recolle as porcentaxes de titulados que traballan por conta 
propia e por conta allea e nela detállase que a rama de Enxeñaría e 
Arquitectura é a que, con diferenza, presenta unha maior proporción de 
titulados que traballan por conta propia, un 12,8%. Cabe destacar que a 
totalidade dos traballadores por conta propia están dados de alta, tal e como 
se recolle na Táboa 5.17, mentres que na Táboa 5.18 obsérvase que, no que 
se refire aos traballadores por conta allea, as porcentaxes de cotización á 
Seguridade Social son moi elevadas.

Táboa 5.16.  Traballadores por conta propia e por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Conta propia Conta allea

Artes e Humanidades 0,0% 100,0%

Ciencias 2,9% 97,1%

Ciencias da Saúde 4,8% 95,2%

Ciencias Sociais e Xurídicas 6,9% 93,1%

Enxeñaría e Arquitectura 12,8% 87,2%

SUG 7,3% 92,7%

Táboa 5.17.  Relación coa Seguridade Social dos traballadores por conta propia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Conta propia

Non dados de alta Dados de alta

Artes e Humanidades 0,0% 0,0%

Ciencias 0,0% 100,0%

Ciencias da Saúde 0,0% 100,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 0,0% 100,0%

Enxeñaría e Arquitectura 0,0% 100,0%

SUG 0,0% 100,0%
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Táboa 5.18.  Relación coa Seguridade Social dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Conta allea

Non cotizan á  
Seguridade Social

Cotizan á  
Seguridade Social

Artes e Humanidades 4,0% 96,0%

Ciencias 4,5% 95,5%

Ciencias da Saúde 1,7% 98,3%

Ciencias Sociais e Xurídicas 4,1% 95,9%

Enxeñaría e Arquitectura 0,8% 99,2%

SUG 2,6% 97,4%

A Táboa 5.19 presenta a distribución dos titulados en másteres que traballan 
por conta allea en función do seu tipo de contrato. Tal e como se mostra 
nesta, as ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas e de Enxeñaría e Arquitectura 
son as que presentan unha maior proporción de titulados de máster con 
contrato fixo, un 61,5% e un 59,7% respectivamente. Á súa vez, estas 
ramas son as que posúen as menores porcentaxes de contratos temporais, 
un 29,5% no caso de Ciencias Sociais e Xurídicas e un 34,1% no caso de 
Enxeñaría e Arquitectura. En contraposición, a metade dos titulados de 
máster da rama de Artes e Humanidades teñen contratos de tipo temporal, 
mentres que un 41,7% destes traballan con contrato fixo. Así mesmo, resulta 
salientable a alta proporción de titulados da rama de Ciencias que traballan 
como bolseiros, un destacado 12,1%.

Táboa 5.19.  Modalidade de contratación dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Fixo
Autónomo 
conta allea

Temporal Bolseiro
En 

prácticas

Artes e Humanidades 41,7% 0,0% 50,0% 8,3% 0,0%

Ciencias 42,4% 1,5% 40,9% 12,1% 3,0%

Ciencias da Saúde 54,6% 0,8% 41,2% 0,8% 2,5%

Ciencias Sociais e Xurídicas 61,5% 4,1% 29,5% 4,1% 0,8%

Enxeñaría e Arquitectura 59,7% 3,9% 34,1% 2,3% 0,0%

SUG 55,4% 2,6% 36,5% 4,1% 1,3%

5.6.8. Salario

Na Táboa 5.20 recóllese a distribución dos titulados en másteres do SUG 
por tramos de salario. Así, obsérvase que máis da metade dos enquisados, 
o 51,7%, percibía un salario situado entre os 601 e os 1400 euros. Á súa 
vez, un 6,9% destes cobraban 600 euros ou menos, mentres que un 18,3% 
destes percibían máis de 1800 euros.
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Táboa 5.20.  Salario mensual neto.  
Resultados para o total do SUG. 

Salario mensual % titulados

600 € ou menos 6,9%

601 € - 1000 € 21,7%

1001 € - 1400 € 30,0%

1401 € - 1800 € 23,1%

1801 € - 2200 € 12,9%

2201 € - 2600 € 2,5%

2601 € ou máis 2,9%

Por ramas de coñecemento, esta información pode observarse na Figura 5.54, 
así como na Táboa 5.21. A rama que posúe unha maior porcentaxe de titulados 
cuxo salario se sitúa entre os 601 e os 1400 euros é Artes e Humanidades, cun 
70,8%, seguido da rama de Ciencias Sociais e Xurídicas, cun 64,5%, mentres 
que a menor porcentaxe está en Enxeñaría e Arquitectura, cun 38,2%. Á 
súa vez, en Enxeñaría e Arquitectura concéntrase unha maior porcentaxe de 
titulados nos tramos de salario máis altos, cun 36,8% que percibe entre 1401 
e 1800 euros e un 20,9% que percibe máis de 1800 euros. A continuación 
sitúanse as ramas de Ciencias da Saúde e de Ciencias, onde máis dun 19,5% 
dos seus titulados cobran salarios superiores a 1800 euros.

Figura 5.54.  Salario mensual neto. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 5.21.  Salario mensual neto.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
600 € ou 

menos
601 € -  
1000 €

1001 € - 
1400 €

1401 € - 
1800 €

1801 € - 
2200 €

2201 € - 
2600 €

Máis de
2600 €

Artes e Humanidades 8,3% 33,3% 37,5% 16,7% 4,2% 0,0% 0,0%

Ciencias 6,1% 25,8% 22,7% 25,8% 12,1% 1,5% 6,1%

Ciencias da Saúde 7,4% 24,6% 27,9% 20,5% 16,4% 1,6% 1,6%

Ciencias Sociais e Xurídicas 9,7% 26,6% 37,9% 9,7% 10,5% 3,2% 2,4%

Enxeñaría e Arquitectura 4,2% 11,1% 27,1% 36,8% 13,9% 3,5% 3,5%

SUG 6,9% 21,7% 30,0% 23,1% 12,9% 2,5% 2,9%

A Figura 5.55 mostra que o salario medio dos titulados en másteres do SUG 
se sitúa en 1342,70 euros. Por ramas de coñecemento, os titulados que 
perciben un maior salario medio son os de Enxeñaría e Arquitectura, con 
1490,80 euros, mentres que os de Artes e Humanidades reciben o menor, 
1109,10 euros.

5.6.8.1. Salario por sexo

Co obxectivo de estudar as diferenzas retributivas por sexo, na Figura 5.56 
foron representados os salarios medios das mulleres e dos homes nas distintas 
ramas de coñecemento, estes datos figuran na Táboa 5.22, a excepción de 
Artes e Humanidades, onde o reducido tamaño da mostra fixo que os datos 
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Figura 5.55.  Salario medio. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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relativos ao salario medio dos homes se considerasen pouco representativos. 
Deste modo, obsérvase que o salario medio dos homes se mantén en todas 
as ramas por enriba do das mulleres, sendo esta diferenza máis acentuada 
no caso da rama de Ciencias, en que o salario medio das mulleres é un 29% 
inferior ao dos homes. Pola contra, a rama en que esta diferenza salarial é 
menor, pero aínda significativa, é Enxeñaría e Arquitectura, onde o salario 
medio das mulleres é inferior ao dos homes nun 15,5%.

Táboa 5.22.  Salario medio por sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario 
medio

Artes e Humanidades 1081,82 € * 1109,10 €

Ciencias 1135,48 € 1600,00 € 1383,10 €

Ciencias da Saúde 1214,94 € 1554,29 € 1311,00 €

Ciencias Sociais e Xurídicas 1118,06 € 1386,54 € 1230,10 €

Enxeñaría e Arquitectura 1322,22 € 1564,65 € 1490,80 €

SUG 1185,60 € 1525,56 € 1342,70 €

*O valor do salario medio para os homes na rama de Artes e Humanidades non é estatisticamente significativo.

Figura 5.56.  Salario medio por sexo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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5.6.8.2. Comparación coa situación laboral anterior ao Máster

A Figura 5.57 ofrece unha comparativa entre o salario medio percibido por 
mulleres e homes no traballo anterior e posterior á realización do máster, 
observándose que a nivel do SUG os salarios medios das mulleres e, en maior 
medida, dos homes, experimentaron un aumento. Para poder efectuar as 
correspondentes comparacións co salario actual, o salario medio do traballo 
previo ao máster foi deflactado.

Do estudo dos datos pode extraerse que os salarios medios das mulleres 
sofren un descenso despois do máster unicamente na rama de Ciencias da 
Saúde e experimentan, pola contra, un forte ascenso na rama de Enxeñaría 
e Arquitectura, de case 250 euros por termo medio, e en menor medida 
nas ramas de Artes e Humanidades e Ciencias e Ciencias Sociais e Xurídicas, 
onde as mulleres tamén ven incrementadas as súas retribucións medias, 
aínda que no caso desta última rama a mellora salarial é menos significativa. 
Os valores concretos destas variacións poden consultarse na Táboa 5.23, 
onde á súa vez se detalla a evolución global do salario medio. Con respecto 
á variación producida nas retribucións medias dos homes, igual que no caso 
das mulleres, estas só experimentan unha diminución con respecto ao salario 
previo ao máster na rama de Ciencias da Saúde e prodúcese, pola contra, un 
incremento destacado na rama de Ciencias e, en menor proporción, nas de 
Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias Sociais e Xurídicas.
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Figura 5.57.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster (deflactado)  
e no traballo actual. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 5.23.  Diferenza entre o salario medio por sexo no traballo previo ao máster 
(deflactado) e no traballo actual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario  
medio

Artes e Humanidades 149,89 € * 140,92 €

Ciencias 124,46 € 302,06 € 226,60 €

Ciencias da Saúde -131,43 € -163,77 € -132,85 €

Ciencias Sociais e Xurídicas 23,58 € 82,07 € 53,38 €

Enxeñaría e Arquitectura 249,72 € 150,65 € 164,34 €

SUG 22,04 € 103,01 € 60,72 €

* O salario dos homes para a rama de Artes e Humanidades non é estatisticamente representativo.

5.6.9. Grao de desemprego

Na Táboa 5.24 detállase a porcentaxe de titulados desempregados, así como 
o número de meses en que, por termo medio, se manteñen nesta situación. 
Para o total do SUG, un 16,3% dos titulados están desempregados, sendo 
o tempo medio de desemprego de 9,37 meses. Por ramas de coñecemento, 
as ramas que presentan unha menor proporción de titulados de máster 
desempregados son Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura, cun 13,5% 
e un 14,4% respectivamente, estas porcentaxes oscilan entre o 18,5% e 
o 19,6% no caso de Ciencias Sociais e Xurídicas, Artes e Humanidades e 
Ciencias. Pola súa banda, os titulados de Ciencias e de Ciencias da Saúde 
son os que permanecen desempregados menos tempo, unha media de 7,00 
e 7,55 meses respectivamente, cifra que ascende a 13,44 meses na rama de 
Artes e Humanidades.

Táboa 5.24.  Porcentaxe de titulados desempregados e número medio de 
meses en situación de desemprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento % de titulados N.º de meses

Artes e Humanidades 18,9% 13,44

Ciencias 19,6% 7,00

Ciencias da Saúde 13,5% 7,55

Ciencias Sociais e Xurídicas 18,5% 9,81

Enxeñaría e Arquitectura 14,4% 11,25

SUG 16,3% 9,37

A Figura 5.58 mostra como se distribúen os titulados en canto ao tempo 
de permanencia en situación de desemprego. A nivel do SUG, un 41,8% 
dos titulados desempregados levan nesta situación menos de 6 meses, 
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un 26,4% entre 6 meses e un ano, e o 31,8% máis dun ano. Ciencias da 
Saúde é a rama que concentra unha maior proporción de titulados que levan 
menos dun ano desempregados, o 80,7%, cun considerable 61,5% que 
están desempregados desde hai menos de 6 meses. Pola contra, en Artes e 
Humanidades a metade dos titulados levan en situación de desemprego dun 
a dous anos.

5.6.10. Competencias requiridas no mercado laboral

Para estudar que competencias son requiridas en maior medida no mercado 
laboral baseándose na percepción dos titulados de másteres, pedíuselles 
a estes que valorasen de 1 (nada importante) a 5 (moi importante) a 
importancia dunha selección de capacidades e coñecementos en canto á 
obtención dun emprego. Así, a Figura 5.59 mostra as devanditas valoracións 
a nivel do SUG e obtense que as capacidades de resolver problemas e de 
asumir responsabilidades son as consideradas como máis importantes de 
entre as propostas, ambas as dúas cunha valoración de 4,29, mentres que o 
coñecemento de idiomas se posiciona en último lugar, cun 3,89.
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Figura 5.58.  Tempo permanecido en situación de desemprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Con respecto á análise por ramas de coñecemento, a táboa 5.25 ofrece un 
resumo de aquelas competencias máis e menos valoradas polos titulados de 
cada unha das ramas. Á súa vez na Figura 5.60 detállase a valoración media 
que en cada rama de coñecemento se fai das distintas competencias. En liñas 
xerais, a capacidade de asumir responsabilidades e a de resolver problemas son 
as máis valoradas na maioría das ramas, sendo pola contra os coñecementos 
de idiomas e de informática os menos valorados, coa excepción de Artes 
e Humanidades, cuxos titulados lles outorgan unha importancia maior. Así 
mesmo, cabe destacar que a maior valoración da capacidade de resolver 
problemas e de asumir responsabilidades é a expresada polos titulados da 
rama de Enxeñaría e Arquitectura (un 4,42 e un 4,37 respectivamente). 
Pola súa banda, os coñecementos de idiomas e de informática reciben as 
súas valoracións máis baixas na rama de Ciencias da Saúde (3,50 e 3,74 
respectivamente).

Figura 5.59.  Competencias requiridas no mercado laboral. 
Resultados para o total do SUG.
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Táboa 5.25.  Competencias máis e menos valoradas por rama de coñecemento. 

Rama de coñecemento Máis valoradas Menos valoradas

Artes e Humanidades

Capacidade de resolver 
problemas

Capacidade de traballo en 
equipo

Coñecemento de informática
Capacidade de asumir 
responsabilidades

Ciencias
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problemas
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Figura 5.60.  Competencias requiridas no mercado laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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5.6.11. Imaxe do Máster na empresa

A Figura 5.61 e a Táboa 5.26 recollen a opinión dos titulados de máster 
acerca da imaxe que este ten na empresa en que traballan. Así, un 42% 
dos titulados considera que o máster está bastante ou moi valorado na súa 
empresa, mentres que un 35% o percibe como pouco ou nada valorado. 
Por ramas de coñecemento, as mellores valoracións atópanse na rama de 
Enxeñaría e Arquitectura, onde un 24,3% dos titulados afirma que o máster 
está moi valorado na súa empresa, porcentaxe que ascende ao 48,6% ao 
ter en consideración os que o perciben como bastante valorado. Nesta 
rama tamén se dá a menor porcentaxe de titulados que o consideran nada 
ou pouco valorado, un 26,4%, porcentaxe que pola contra alcanza o seu 
máximo en Ciencias da Saúde e en Ciencias Sociais e Xurídicas, un 42,8% e 
un 40,1% respectivamente.

Figura 5.61.  O máster está ben considerado na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 5.26.  O máster está ben considerado na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 8,0% 20,0% 36,0% 20,0% 16,0%

Ciencias 20,6% 11,8% 25,0% 27,9% 14,7%

Ciencias da Saúde 23,8% 19,0% 18,3% 23,8% 15,1%

Ciencias Sociais e Xurídicas 26,5% 13,6% 21,2% 22,7% 15,9%

Enxeñaría e Arquitectura 16,9% 9,5% 25,0% 24,3% 24,3%

SUG 21,2% 13,8% 22,8% 24,0% 18,0%

5.6.12. Contribución do Máster ao desenvolvemento profesional

A Figura 5.62 e a Táboa 5.27 mostran a opinión dos titulados de máster acerca 
da utilidade dos coñecementos adquiridos neste para o desenvolvemento 
profesional do seu traballo. A nivel do SUG, un 34,4% dos titulados considera 
que os devanditos coñecementos foron bastante ou moi útiles, mentres 
que un 46,5% valóraos como pouco ou nada útiles. A rama de Artes e 
Humanidades é a que realiza unha mellor valoración, co 56% dos titulados 
que percibe que os coñecementos adquiridos no máster son bastante ou 
moi útiles, dos que un 24% os considera moi útiles. Pola contra, en Ciencias 
Sociais e Xurídicas un 52,3% valora como pouca ou ningunha a utilidade dos 
ditos coñecementos, cun destacado 35,6% que a cualifican como ningunha.
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Figura 5.62.  O máster contribuíu ao desenvolvemento profesional no traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 5.27.  O máster contribuíu ao desenvolvemento profesional no traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 20,0% 24,0% 0,0% 32,0% 24,0%

Ciencias 29,4% 20,6% 25,0% 17,6% 7,4%

Ciencias da Saúde 32,5% 15,9% 23,0% 19,8% 8,7%

Ciencias Sociais e Xurídicas 35,6% 16,7% 15,9% 22,0% 9,8%

Enxeñaría e Arquitectura 24,3% 14,2% 18,9% 25,7% 16,9%

SUG 29,9% 16,6% 19,0% 22,4% 12,0%

5.6.13. Contribución do Máster ao incremento das posibilidades de 
promoción laboral

A Figura 5.63 e a Táboa 5.28 recollen a opinión dos titulados de máster 
acerca de se este contribúe a incrementar as súas posibilidades de ascender 
dentro da empresa. Os datos para o total do SUG reflicten que un 31,8% 
destes considera que o máster contribúe bastante ou moito a este obxectivo, 
mentres que para un 49,9% contribúe pouco ou nada. Por ramas de 
coñecemento, un 40% dos titulados de Artes e Humanidades afirma que o 
máster contribúe bastante ou moito a incrementar as súas posibilidades de 
promoción, sendo á súa vez nesta rama onde se obtén a menor porcentaxe 
dos que perciben que a dita contribución é pouca ou ningunha, un 36%. 
Pola súa parte, en Ciencias, Ciencias Sociais e Xurídicas e Ciencias da Saúde, 
esta porcentaxe elévase ao 55,9%, 53,1% e 52,4% respectivamente, 
destacando o 38,1% dos titulados de Ciencias da Saúde que considera que 
o máster non contribúe nada a que ascendan no seu emprego.
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Táboa 5.28.  O máster contribúe ás posibilidades de promoción na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 16,0% 20,0% 24,0% 28,0% 12,0%

Ciencias 33,8% 22,1% 20,6% 19,1% 4,4%

Ciencias da Saúde 38,1% 14,3% 15,1% 19,0% 13,5%

Ciencias Sociais e Xurídicas 32,6% 20,5% 15,2% 18,9% 12,9%

Enxeñaría e Arquitectura 31,1% 13,5% 21,6% 17,6% 16,2%

SUG 32,9% 17,0% 18,2% 19,0% 12,8%

5.7. Valoración final da traxectoria

Para obter unha imaxe xeral sobre a valoración que os titulados de máster 
realizan acerca deste, foilles preguntado, tanto aos que traballaron con 
posterioridade a este como aos que non, se consideran que o máster lles 
resultou útil tendo en conta a súa traxectoria laboral posterior e pedíuselles 
que valorasen a dita utilidade desde 1 (nada útil) ata 5 (moi útil). Os datos ao 
respecto recóllense na Figura 5.64 e estes mostran que para o total do SUG 
un 42,6% dos titulados valora o máster como bastante ou moi útil, mentres 
que un 37,4% considera que a utilidade que lles reportou foi pouca ou nula. 
Por ramas de coñecemento, resulta moi destacable que máis da metade dos 
titulados de máster da rama de Enxeñaría e Arquitectura, un 52,2%, afirma 
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Figura 5.63.  O máster contribúe ao incremento das posibilidades de promoción laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.



187

ÍndiceInicio Cerrar

que os ditos estudos lles resultaron de bastante ou moita utilidade, cun 
salientable 23,9% que os valora como moi útiles. Pola súa banda, a rama de 
Ciencias Sociais e Xurídicas e, en menor medida, as de Ciencias da Saúde e 
Ciencias, son as que presentan unhas porcentaxes máis elevadas de titulados 
que afirman que o máster lles foi pouco ou nada útil, un 41,1%, un 40,3% 
e un 39,1% respectivamente.

A Figura 5.65 recolle a opinión dos titulados de máster sobre se é necesaria 
máis información dentro da propia universidade sobre a procura de 
emprego. A nivel do SUG, un amplo 91,6% dos titulados considera que si é 
necesaria, oscilando esta porcentaxe entre o 89,4% da rama de Enxeñaría e 
Arquitectura e o 95,5% da de Ciencias da Saúde.

Figura 5.64.  Valoración da utilidade do máster en función da traxectoria laboral 
posterior. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Finalmente, os titulados de másteres do SUG foron preguntados acerca de 
se, volvendo atrás, volverían cursar o mesmo máster. Os resultados a esta 
pregunta, que se recollen na Figura 5.66, mostran unha clara maioría do si, 
co 73,8% dos titulados do SUG que volverían realizar o máster. Por ramas de 
coñecemento, un 77,6% dos titulados de Ciencias da Saúde volvería cursar 
o máster, sendo esta porcentaxe do 76,7% en Enxeñaría e Arquitectura, do 
74,4% en Ciencias Sociais e Xurídicas, e do 73% en Artes e Humanidades. Á 
súa vez, na rama de Ciencias, a porcentaxe dos que volverían cursar o máster 
tamén é elevada, aínda que menor, da orde do 60,9%.
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Figura 5.65.  Necesidade de máis información na universidade sobre  
a busca de emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 5.66.  Volvería realizar o máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6. Resultados do estudo da inserción laboral dos titulados 
en Másteres no SUG 2009-2010 (EILMásteres0910)

Nesta sección preséntanse os resultados obtidos na enquisa realizada aos 
titulados en másteres no curso académico 2009-2010.

A sección comeza recollendo de forma breve as principais conclusións 
alcanzadas no estudo, para detallar a continuación os principais resultados en 
canto á descritiva da poboación, as motivacións dos enquisados para cursar 
o máster e a valoración que fan dos distintos aspectos deste, a situación 
laboral anterior á realización do máster, o acceso ao emprego tras este, a 
situación laboral actual e a valoración final da súa traxectoria.

6.1. Resumo executivo

Un 62,2% dos titulados traballaron con anterioridade ao máster, dos cales un 
65,1% compaxinaron o devandito traballo coa realización do máster.

Un 88,4% dos titulados cursaron o máster na mesma universidade en que 
realizaran a súa titulación previa.

O motivo principal que leva os titulados de máster a cursar este é complementar 
a formación académica para unha maior especialización no mercado de traballo, 
cun 58,8%. O segundo motivo en importancia é complementar a formación 
académica para poder realizar o doutoramento e dedicarse á investigación, cun 
29%.

Un 51,9% dos titulados cursaron prácticas externas e destes un 75,3% 
considéranas boas ou moi boas.

Un 92,2% dos titulados traballaron desde a finalización do máster, dos cales un 
55,2% comezou nun novo emprego e un 44,8% continuou no emprego que tiña 
antes de rematar o máster.

Un 58,8% dos titulados que empezan nun novo emprego tras a finalización do 
máster tardan menos de 6 meses en atopalo, sendo o tempo medio en atopar 
emprego de 7,89 meses.
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As vías de busca de emprego máis utilizadas polos titulados son a candidatura 
espontánea, cun 30,9%, os contactos persoais, cun 26,2%, a presentación a 
oposición ou a concurso público, cun 23,8%, e os portais de busca de emprego 
na web, cun 23,1%.

As vías de busca que propiciaron un maior número de empregos son os contactos 
persoais, cun 20,1% de titulados que conseguiron o seu traballo a través destes, 
a presentación a oposición ou concurso público, cun 19,4%, e a candidatura 
espontánea, cun 19,3%.

Os titulados destacan como factor máis relevante no proceso de contratación a 
experiencia laboral relacionada.

Un 73,7% dos titulados traballa na actualidade, mentres que un 20,1% non 
traballa pero busca emprego e un 6,3% nin traballa nin busca emprego.

Dos titulados que non traballan nin buscan emprego, un 64,6% realiza outros 
estudos, principalmente de doutoramento ou de grao, e un 15,4% prepara 
oposicións.

A gran maioría dos titulados queda a traballar en Galicia, un 88,6%, mentres 
que só unha reducida porcentaxe traballa no estranxeiro. Os principais motivos 
achegados para non traballar en Galicia son non atopar traballo en Galicia, cun 
46,2%, e recibir unha mellor oferta no exterior, cun 41,5%.

Nos tres anos que transcorreron desde a finalización do máster, os titulados 
traballaron, de media, con 1,68 contratos distintos. Un 38,9% dos titulados que 
está a traballar faino na Administración pública ou en empresas públicas, mentres 
que un 27,8% traballa en empresas privadas con máis de 50 empregados.

Soamente un 6,4% dos titulados que traballa o fai por conta propia, traballando 
o 93,6% restante por conta allea. A práctica totalidade destes están dados de alta 
ou cotizan á Seguridade Social. Dos traballadores por conta allea, o 41,1% ten un 
contrato fixo, mentres que o 43,6% conta cun contrato temporal. Á súa vez, un 
77,4% traballa a xornada completa.

Un 23,5% dos titulados que traballa na actualidade leva no seu posto de traballo 
un ano ou menos, porcentaxe que se amplía ata o 64,1% se se teñen en conta os 
que levan tres anos ou menos.

Un 63,7% dos titulados teñen un salario superior aos 1000 euros mensuais, sendo 
o salario medio de 1213,90 euros, cifra que se reduce a 1087,02 euros no caso 
das mulleres, e que ascende a 1384,11 euros no dos homes. En comparación co 
salario no traballo previo á realización do máster, os efectos da crise económica 
déixanse notar, xa que se produce unha diminución de 39,16 euros no salario 
medio, caída que é máis intensa no caso dos homes, 36,40 euros, que no das 
mulleres, 27,81 euros.
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Un 45,6% dos titulados afirma que o seu traballo actual está bastante ou moi 
relacionado co máster que cursaran. Á súa vez, un 85,3% dos titulados considera 
que para o desenvolvemento do seu traballo actual é necesaria formación 
universitaria.

As competencias consideradas como máis importantes polos titulados para a 
obtención dun emprego son a capacidade para resolver problemas e a capacidade 
de asumir responsabilidades.

Un 90,6% dos titulados considera que é necesaria máis información dentro da 
propia universidade sobre a busca de emprego.

Un 42,1% dos titulados valora a utilidade do máster como bastante ou moita 
tendo en conta a súa traxectoria laboral, e un 75,7% volvería cursar o mesmo 
máster.

6.2. Descritiva da poboación

Neste epígrafe móstrase información sobre as características da poboación 
que se estuda, os titulados en másteres do SUG durante o curso 2009-
2010, atendendo a factores sociodemográficos como o sexo, a idade, 
a procedencia xeográfica, o nivel de estudos dos pais, a nota media do 
expediente académico previo e os anos empregados na titulación.

6.2.1. Distribución da mostra por sexo

Igual que acontece para o global de estudos nas universidades do SUG e 
en concordancia coas estatísticas propias das universidades, a porcentaxe 
de mulleres tituladas en másteres durante o curso 2009-2010 foi superior á 
dos homes, un 59,2% fronte a un 40,8%. Os resultados da distribución dos 
titulados por sexo pódense ver na Figura 6.1, por ramas de coñecemento e 
para o total do SUG. Nas ramas de Ciencias da Saúde e Artes e Humanidades 
a porcentaxe de mulleres supera o 70%, mentres que a rama que presenta 
unha menor porcentaxe de mulleres é Enxeñaría e Arquitectura cun 33,3%.
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6.2.2. Distribución da mostra por idade

A Figura 6.2 recolle a idade media dos titulados en másteres por ramas de 
coñecemento e para o total do SUG. A rama de coñecemento cunha idade 
media máis alta é Enxeñaría e Arquitectura, con 30,58 anos, mentres que a 
que presenta unha idade media máis baixa é Ciencias da Saúde, con 27,59 
anos. Pola súa banda, a idade media dos titulados en másteres para o total 
do SUG sitúase en 28,88 anos.
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Figura 6.1.  Distribución dos titulados en másteres por sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Á súa vez, a Figura 6.3 recolle a distribución dos titulados en másteres 
por idade, tanto por ramas de coñecemento como para o total do SUG. A 
porcentaxe de titulados menores de 25 anos ascende ao 20,9% para o total 
do SUG, sendo Artes e Humanidades a rama cunha maior porcentaxe, un 
34,8%, mentres que a menor encóntrase en Enxeñaría e Arquitectura, un 
5,2%. Pola súa banda, a porcentaxe de titulados que superan os 30 anos é 
do 33,7% para o total do SUG e encóntrase en Enxeñaría e Arquitectura a 
maior porcentaxe, un 44,8%, mentres que a menor está na rama de Ciencias 
da Saúde, un 22,6%.

Figura 6.2.  Idade media dos titulados en másteres.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.2.3. Distribución da mostra por nivel de estudos dos pais

O nivel de estudos dos pais foi tamén analizado por ramas de coñecemento 
e para o global dos titulados en másteres, xa que as condicións educativas 
familiares poden constituír un factor de importancia na elección da 
traxectoria académica e profesional dos estudantes. Na Táboa 6.1 inclúese a 
distribución dos titulados en másteres segundo o nivel de estudos máis alto 
alcanzado polos pais, para o total do SUG. A porcentaxe de titulados cuxos 
proxenitores teñen estudos universitarios é dun 24,2% no caso das nais e 
dun 24,1% no dos pais.

Táboa 6.1.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos da nai e do pai. 
Resultados para o total do SUG. 

Nivel de estudos Nai Pai

Sen estudos 3,4% 2,5%

Primarios 47,5% 42,1%

Bacharelato/formación profesional 24,8% 31,2%

Universitarios medios 13,3% 9,8%

Universitarios superiores 10,3% 13,5%

Máster 0,2% 0,2%

Doutoramento 0,4% 0,6%
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Figura 6.3.  Distribución dos titulados en másteres por idade.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento os resultados móstranse na Figura 6.4 para a nai e 
na Figura 6.5 para o pai. De forma detallada pódese observar que as maiores 
porcentaxes de proxenitores con estudos universitarios (medios, superiores, 
máster ou doutoramento) aparecen na rama de Ciencias, tanto para a nai, 
cun 26,8%, como para o pai, cun 29,5%. As ramas de coñecemento con 
menores porcentaxes, tanto para a nai como para o pai, son Ciencias da 
Saúde cun 19,4% e un 21,3% respectivamente e Artes e Humanidades cun 
20,2% en ambos os dous casos. A maior diferenza entre ambos os dous 
proxenitores dáse na rama de Ciencias.

Figura 6.4.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos da nai.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.2.4. Distribución da mostra por lugar de procedencia

A práctica totalidade dos titulados en másteres son de nacionalidade 
española, ascendendo esta porcentaxe ao 98,1% para o total do SUG, tal e 
como se reflicte na Figura 6.6, sen que existan diferenzas significativas entre 
ramas de coñecemento.
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Figura 6.5.  Distribución dos titulados en másteres por nivel de estudos do pai.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En canto ás provincias de residencia dos titulados españois en másteres, 
as que contan cun maior peso son A Coruña e Pontevedra, cun 35,4% e 
un 33,5% respectivamente, para o total do SUG, tal e como se recolle na 
Figura 6.7. Pontevedra é a provincia de procedencia maioritaria na rama de 
Enxeñaría e Arquitectura, cun 53%, mentres que A Coruña é nas restantes 
ramas, destacando especialmente Ciencias da Saúde, cun 51,4%.

Á súa vez, as provincias de Lugo e Ourense contan cun menor peso, o 12,1% 
e o 10,1% respectivamente, no total do SUG. A rama onde máis titulados 
proceden de Lugo é Ciencias da Saúde, cun 21,2%, mentres que no caso de 
Ourense é Ciencias, cun 20%.

Figura 6.6.  Distribución dos titulados en másteres por nacionalidade.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.2.5. Distribución da mostra por universidade de procedencia

Unha gran maioría dos titulados de másteres cursaron a súa titulación previa 
na mesma universidade en que realizaron o máster, en concreto, o 88,4% 
para o total do SUG, tal e como recolle a Figura 6.8. Pola súa banda, o 10% 
dos titulados de másteres cursaron a súa titulación previa nunha universidade 
española pero distinta da do máster, mentres que aqueles que a cursaron 
nunha universidade estranxeira representan tan só o 1,6% do total do SUG.
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Figura 6.7.  Distribución dos titulados españois en másteres por provincia de residencia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A maior porcentaxe dos titulados de máster que cursaron a súa titulación 
previa na mesma universidade dáse na rama de Ciencias da Saúde, cun 
95,8%, onde á súa vez a porcentaxe daqueles que a cursaron noutra 
universidade española ou nunha estranxeira se reduce ao 3,4% e ao 1,3% 
respectivamente. Pola súa banda, a maior porcentaxe de titulados que obtivo 
a súa titulación previa noutra universidade española encóntrase en Ciencias 
Sociais e Xurídicas, un 11,6%, mentres que Artes e Humanidades conta 
coa maior proporción de titulados que obtivo a súa titulación previa nunha 
universidade estranxeira, o 2,9%.

6.2.6. Distribución da mostra por nota media do expediente académico

Na Figura 6.9 preséntase a distribución dos titulados en másteres por nota 
media do expediente académico da súa titulación previa, tanto por ramas de 
coñecemento como para o total do SUG. No total do SUG, un 51,5% dos 
titulados tiña unha nota media de aprobado, un 43,1% de notable, un 5% 
de sobresaínte e un 0,4% de matrícula de honra.

Figura 6.8.  Distribución dos titulados en másteres por universidade de procedencia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En canto ás porcentaxes máis altas de titulados cunha media de aprobado 
na titulación previa, estes danse en Enxeñaría e Arquitectura e en Ciencias, 
cun 61,8% e un 54,6% respectivamente. Pola súa banda, os titulados 
con mellores expedientes previos (nota media de notable, sobresaínte ou 
matrícula de honra) son os de Artes e Humanidades e Ciencias da Saúde, 
onde á súa vez se alcanzan as porcentaxes máis altas de notables, 49,3% 
e 54% respectivamente, e de sobresaíntes, 13% e 5,3% respectivamente.

6.3. Motivación e valoración do Máster

O coñecemento dos motivos que levaron os titulados de máster a realizar 
os devanditos estudos resulta fundamental, xa que será de grande axuda 
para unha mellor orientación destes á satisfacción das necesidades reais 
dos potenciais estudantes. Así mesmo, a valoración que os titulados 
realizan acerca dos distintos elementos relacionados coa planificación e o 
desenvolvemento dos másteres permitirá poñer de manifesto os seus puntos 
fortes e os seus puntos débiles. Baseándose nisto, no presente epígrafe 
mostraranse os resultados en canto ás motivacións dos titulados de másteres 
á hora de se matricular nestes, para a continuación detallar que valoración 
realizan dos principais aspectos dos másteres.
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Figura 6.9.  Distribución dos titulados en másteres por nota media  
do expediente académico da titulación previa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.3.1. Motivacións para realizar o Máster

O motivo máis destacado para realizar estudos de máster é, tal e como se 
recolle na Figura 6.10, complementar a formación académica para obter 
unha maior especialización no mercado de traballo, ampliar as saídas laborais 
e alcanzar un maior desenvolvemento profesional, cunha porcentaxe do 
58,8% para o total do SUG. Á súa vez, complementar a formación académica 
previa para realizar o doutoramento e dedicarse á investigación sitúase 
como segundo motivo en importancia, cun 29%, seguido dun 18,7% de 
enquisados que afirmaron que o máster era necesario ou obrigatorio para 
o seu futuro emprego ou perspectiva laboral (profesores de secundaria, 
avogados etc.).

En canto á distribución por ramas de coñecemento, o motivo de complementar 
a formación de cara ao mercado laboral é maioritario nas ramas de Enxeñaría 
e Arquitectura, cun 73,9%, en Ciencias da Saúde, cun 62%, e en Ciencias 
Sociais e Xurídicas, cun 53,6%. Mentres tanto, o motivo de complementar 
a formación de cara á investigación sobresae nas ramas de Ciencias e Artes 
e Humanidades, cun 54,6% e un 53,6% respectivamente. Finalmente, os 
titulados que afirmaron cursar o máster porque era necesario ou obrigatorio 
para o seu emprego contan cun peso particularmente destacado na rama de 
Ciencias Sociais e Xurídicas, cun 37%. Esta elevada porcentaxe explícase pola 

Figura 6.10.  Motivos para realizar o máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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implantación do Máster universitario de Educación Secundaria Obrigatoria e 
Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas, xa que o 94,7% 
dos enquisados que seleccionaron este motivo procedían do citado máster.

6.3.2. Valoración do Máster

Co obxecto de analizar a experiencia dos titulados no seu paso polos másteres 
do SUG, realizáronse unha serie de preguntas encamiñadas a coñecer o nivel 
de satisfacción dos titulados con respecto a distintos aspectos dos másteres: 
planificación, coordinación, profesorado, prácticas externas etc. Deste modo, 
no presente epígrafe recollerase a percepción que os titulados en másteres 
teñen dos devanditos elementos.

En relación coa valoración da planificación das ensinanzas (estrutura do 
máster, horarios, distribución da carga de traballo etc.), recollida na Figura 
6.11, un 41,8% dos titulados de másteres valóraa como boa ou moi boa, 
fronte a un 25,8% que a considera mala ou moi mala. En canto á distribución 
por ramas de coñecemento, destaca positivamente o caso de Enxeñaría e 
Arquitectura, onde un 57,5% dos titulados considera boa ou moi boa a 
planificación das ensinanzas. En contraposición, na rama de Ciencias Sociais 
e Xurídicas a devandita porcentaxe redúcese ao 34,5%, fronte a un 36,3% 
que valoran a planificación como mala ou moi mala.
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Figura 6.11.  Valoración da planificación das ensinanzas.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Con respecto ás competencias (coñecementos, destrezas e habilidades), cuxa 
valoración se recolle na Figura 6.12, un 50,4% dos titulados de másteres 
considéranas boas ou moi boas, fronte a un 16,6% que as valoran como 
malas ou moi malas. A distribución por ramas de coñecemento mostra unha 
mellor valoración das competencias en Artes e Humanidades e en Enxeñaría 
e Arquitectura, onde o 57,9% e o 57,2%, respectivamente, as consideran 
boas ou moi boas. En contraposición, en Ciencias e en Ciencias Sociais e 
Xurídicas as devanditas porcentaxes vense reducidas ao 51,2% e ao 45,2% 
respectivamente, fronte a un 21,9% e un 19,6% que as valoran como malas 
ou moi malas.

A Figura 6.13 recolle a valoración das metodoloxías de ensino-aprendizaxe 
e avaliación, valoradas como boas ou moi boas por un 36,9% dos titulados 
do SUG, e como malas ou moi malas por un 26,2%. En canto á distribución 
por ramas de coñecemento, destacan positivamente os casos de Ciencias 
e de Artes e Humanidades, onde un 44,9% e un 42% dos titulados, 
respectivamente, consideran boas ou moi boas as metodoloxías. Pola contra, 
nas ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas e Ciencias da Saúde as devanditas 
porcentaxes redúcense ao 35% e ao 28,7% respectivamente, fronte a un 
29% e un 27,4% que valoran as metodoloxías como malas ou moi malas.

Figura 6.12.  Valoración das competencias.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En relación coa valoración do profesorado, que se mostra na Figura 6.14, 
un 54,4% dos titulados de másteres valórao como bo ou moi bo, fronte a 
un 15,3% que o considera malo ou moi malo. En canto á distribución por 
ramas de coñecemento, as diferenzas que se observan son escasas, se ben 
as mellores valoracións (bo ou moi bo) danse en Artes e Humanidades e en 
Ciencias, cun 59,4% e un 58% respectivamente, sendo estas porcentaxes 
do 51,7% e do 53,3% en Ciencias Sociais e Xurídicas e en Ciencias da 
Saúde respectivamente, onde á súa vez un 16,7% e un 15,4% valoran o 
profesorado como malo ou moi malo.
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Figura 6.13.  Valoración das metodoloxías de ensino-aprendizaxe e avaliación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En canto aos recursos materiais, cuxa valoración se recolle na Figura 6.15, 
un 37,8% do total do SUG valóraos como bos ou moi bos, fronte a un 27% 
que os considera malos ou moi malos. Por ramas de coñecemento, Artes e 
Humanidades e Ciencias obteñen as mellores valoracións (bo ou moi bo), 
co 49,2% e o 43,6% respectivamente, mentres que Ciencias da Saúde e 
Ciencias Sociais e Xurídicas obteñen as peores (malo ou moi malo), co 33,3 
e o 29,2% respectivamente.

Figura 6.14.  Valoración do profesorado.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Figura 6.16 recolle a valoración da coordinación, onde un 35,4% do SUG 
a considera boa ou moi boa, fronte a un 37,7% que a valora como mala 
ou moi mala. As mellores valoracións alcánzanse nas ramas de Enxeñaría e 
Arquitectura e de Artes e Humanidades, cun 51,6% e un 44,9% de titulados 
respectivamente que consideran a coordinación boa ou moi boa, fronte a 
un 21,9% e un 28,9% que a valoran como mala ou moi mala. No outro 
extremo sitúanse as ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas e de Ciencias, 
onde ata o 47,5% e o 39,7% valora negativamente (mala ou moi mala) a 
coordinación.
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Figura 6.15.  Valoración dos recursos materiais.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Con respecto á valoración do traballo de fin de máster (contidos, 
desenvolvemento etc.), recollida na Figura 6.17, un 61,4% dos titulados 
do SUG considérao bo ou moi bo, mentres que só un 14,1% lle outorga 
unha valoración de malo ou moi malo. En canto á distribución por ramas 
de coñecemento, destaca positivamente o caso de Artes e Humanidades, 
onde un 72,4% considera bo ou moi bo o desenvolvemento do traballo de 
fin de máster. En contraposición, na rama de Ciencias da Saúde a devandita 
porcentaxe redúcese ao 54%, cun 20% que realiza unha valoración negativa 
(malo ou moi malo).

Figura 6.16.  Valoración da coordinación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A realización e valoración das prácticas externas constitúe un elemento 
fundamental para considerar no presente estudo, posto que estas poden 
ser determinantes á hora de facilitar a inserción laboral dos titulados de 
másteres. Na Figura 6.18 obsérvase que un 51,9% dos titulados do SUG 
realizou prácticas externas, sendo a rama de Ciencias Sociais e Xurídicas a 
que presenta a maior porcentaxe, un 70,8%, seguida da rama de Ciencias da 
Saúde, cun 59,3%. As tres ramas restantes, pola súa banda, contan cunha 
porcentaxe de realización de prácticas externas entre os seus titulados que 
se sitúa en torno ao 30%.
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Figura 6.17.  Valoración do traballo de fin de máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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En relación coa valoración das prácticas externas, que se mostra na Figura 
6.19, un 75,3% dos titulados de másteres valóranas como boas ou moi 
boas, fronte a un 10,9% que as considera malas ou moi malas. Por ramas 
de coñecemento, Ciencias obtén os mellores resultados, xa que o 82,5% as 
valora positivamente (boas ou moi boas), e ningún dos enquisados as valora 
negativamente (malas ou moi malas), aínda que debe salientarse que só un 
32,8% dos titulados en másteres de Ciencias realizou prácticas externas. 
No outro extremo situaríanse as Ciencias da Saúde, cun 56,2% que valora 
as prácticas positivamente e un 20,2% que as valora negativamente, se 
ben nesta rama a porcentaxe de realización de prácticas, recollida na Figura 
6.18, é das máis elevadas, situándose no 59,3%. Pola súa parte, a rama que 
presenta unha maior porcentaxe de realización de prácticas, Ciencias Sociais 
e Xurídicas, cun 70,8%, obtén á súa vez unhas valoracións moi positivas 
destas, as mellores tras a rama de Ciencias, cun 78,9% que as considera 
boas ou moi boas.

Figura 6.18.  Realización de prácticas externas.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Figura 6.20 recolle a valoración dos titulados acerca de se, 
independentemente da súa experiencia posterior no mercado laboral, o 
máster lles ofreceu formación adicional con respecto á que adquiriran nos 
seus estudos universitarios previos. Os datos para o total do SUG mostran 
que un 60,5% dos titulados consideran que o máster si lles ofreceu bastante 
ou moita formación adicional, fronte a un 20,5% que opinan que lles ofreceu 
pouca ou ningunha. Por ramas de coñecemento, Artes e Humanidades 
presenta unha mellor valoración, cun 71% que considera que a formación 
adicional adquirida foi bastante ou moita, xunto con Enxeñaría e Arquitectura 
e Ciencias Sociais e Xurídicas, onde a devandita porcentaxe é do 63% e do 
61,7% respectivamente. En contraposición, existe un 30,5% de titulados en 
másteres de Ciencias que consideran que a devandita formación adicional 
foi pouca ou ningunha.
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Figura 6.19.  Valoración das prácticas externas.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Na Figura 6.21 recóllese a valoración media de todos os elementos 
considerados neste apartado 6.3.2, tanto para o total do SUG como para 
as distintas ramas de coñecemento. Como pode observarse, as valoracións 
dos titulados de másteres de Artes e Humanidades sobresaen na maioría de 
aspectos que se recollen: competencias (3,56), metodoloxía de ensino (3,36), 
profesorado (3,71), recursos materiais (3,36), traballo de fin de máster (4,06) 
e formación adicional adquirida (3,75), así como en coordinación (3,22), se 
ben neste caso se ve superada por Enxeñaría e Arquitectura (3,37), rama que 
tamén obtén a mellor valoración media en planificación do ensino (3,56). 
Finalmente, a mellor valoración media en canto ás prácticas externas é a 
alcanzada por Ciencias (4,23).

Figura 6.20.  Valoración da formación adicional adquirida nos másteres.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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No outro extremo sitúanse as ramas de Ciencias da Saúde e Ciencias Sociais e 
Xurídicas. Os titulados de másteres de Ciencias da Saúde son os que outorgan 
peores valoracións medias á metodoloxía de ensino (3,02), os recursos 
materiais (2,99), o traballo de fin de máster (3,42) e, sobre todo, ás prácticas 
externas (3,59). Pola súa banda, os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas 
fan o propio coa planificación das ensinanzas (2,92), as competencias (3,28), 
a coordinación (2,65) e, en menor medida, o profesorado (3,47). Finalmente, 
a formación adicional adquirida obtén as peores valoracións medias por 
parte dos titulados de másteres de Ciencias (3,30).

6.4. Situación laboral anterior á realización do Máster

O estudo en profundidade da inserción laboral dos titulados en másteres 
require ter en consideración a situación laboral da que estes partían no 
momento de realizar o máster. A devandita información permite obter un 
perfil xeral dos titulados en canto á súa relación previa co mundo laboral 
grazas ao cal establecer unha serie de comparacións co emprego posterior 
ao máster e con iso coñecer se a súa situación laboral experimentou algún 
tipo de mellora en termos de estabilidade contractual, de salario etc.
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Figura 6.21.  Valoración media dos principais aspectos dos másteres.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.4.1. Actividade laboral previa

Na Táboa 6.2, que se mostra a continuación, recóllense datos relativos á 
actividade laboral previa á realización do máster. Así, obsérvase que un 
62,2% dos titulados de máster xa traballaran con anterioridade a este, 
porcentaxe que se eleva ao 75,2% no caso de Enxeñaría e Arquitectura e 
que se reduce ao 52,2% no de Artes e Humanidades. Pola súa banda, o 
restante 37,8% de titulados do SUG que non traballaron divídese nun 9,1% 
que buscou emprego pero non o atopou e un 28,7% que non o buscou.

Táboa 6.2.  Actividade laboral previa ao máster e no momento de o comezar.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de 
coñecemento

Nin traballou 
nin buscou 
emprego

Buscou 
emprego e 

non o atopou
Traballou

Non 
traballaba 
ao iniciar o 

máster

Deixou o 
traballo para 

facer o máster

Simultaneou 
traballo e 

máster

Artes e Humanidades 43,5% 4,3% 52,2% 30,6% 5,6% 63,9%

Ciencias 36,2% 8,6% 55,2% 26,0% 10,4% 63,5%

Ciencias da Saúde 31,3% 7,4% 61,3% 17,4% 5,4% 77,2%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas

28,7% 12,6% 58,7% 36,1% 8,2% 55,8%

Enxeñaría e 
Arquitectura

19,9% 4,9% 75,2% 23,9% 1,7% 74,3%

SUG 28,7% 9,1% 62,2% 28,8% 6,1% 65,1%

En canto á situación laboral, no momento de iniciar o máster, dos enquisados 
que traballaran antes deste, a maioría, o 65,1%, simultanearon o traballo co 
máster, sendo as ramas de Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura as 
que presentan unhas porcentaxes máis altas neste sentido. Á súa vez, tan 
só un 6,1% dos titulados que traballaran antes do máster deixaron o seu 
emprego para cursar a dita titulación, porcentaxe que se eleva ao 10,4% no 
caso de Ciencias e que se reduce ao 1,7% no de Enxeñaría e Arquitectura. 
Finalmente, o 28,8% dos titulados que traballaran antes do máster non 
tiñan emprego no momento de comezar este.

6.4.2. Emprego previo

Neste epígrafe recóllese a información referida aos principais aspectos 
caracterizadores do emprego que os titulados de máster tiñan antes de o 
cursar. Así, aos enquisados preguntóuselles acerca de elementos como a 
relación entre o devandito emprego e o máster estudado, o tipo de xornada 
laboral que desempeñaban, a súa relación contractual ou o seu salario.
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A Figura 6.22 recolle a relación existente entre o traballo previo á realización 
do máster e o propio máster. Os datos para o total de titulados do SUG 
mostran que un 23,6% destes afirma que o devandito traballo tiña moita 
relación co máster, fronte a un 36,1% que sostén que non tiña ningunha. 
Á súa vez, por ramas de coñecemento, obsérvase que a rama de Ciencias 
Sociais e Xurídicas é a rama que presenta unha menor vinculación entre o 
traballo previo e o máster, xa que só un 16,7% dos enquisados afirma que 
a devandita vinculación era moita, mentres que ata un 46,1% indica que 
era ningunha. No outro extremo sitúanse as ramas de Ciencias e Enxeñaría 
e Arquitectura, onde un 32,3% e un 28,7% dos seus titulados sostén que a 
relación entre o seu traballo previo e o máster era moita.

O tipo de xornada laboral no emprego previo ao máster recóllese na Figura 
6.23 e nela obsérvase que un 74,1% dos titulados do SUG realizaba un 
traballo a xornada completa, fronte a un 25,9% que o realizaba a xornada 
parcial. Por ramas de coñecemento percíbense certas diferenzas, xa que se 
ben a porcentaxe de titulados que traballaban a xornada completa é do 
87,8% en Enxeñaría e Arquitectura, esta cifra vese reducida ao 47,2% no 
caso de Artes e Humanidades, única rama en que a xornada a tempo parcial 
era predominante no traballo previo.
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Figura 6.22.  Relación entre o máster e o traballo previo a este.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Na Figura 6.24 recóllese a distribución por tipoloxías de contratación dos 
empregos previos á realización do máster. A nivel do SUG, obsérvase unha 
maior presenza de contratos temporais, o 48,9%, que de contratos fixos, 
o 30,5%. Por ramas de coñecemento, Enxeñaría e Arquitectura presenta 
a maior porcentaxe de contratos fixos, un 39,6%, maior incluso que o de 
contratos temporais, o 39,1%. En segundo lugar está Ciencias Sociais e 
Xurídicas, cun 30% de contratos fixos, se ben neste caso a porcentaxe de 
contratos temporais é do 48,8%. Nas tres restantes ramas de coñecemento, 
a presenza de contratos temporais é moi superior á de fixos, situándose entre 
o 57% e o 61%. Destaca o caso de Artes e Humanidades onde a porcentaxe 
de contratos fixos é considerablemente baixa con respecto ás demais ramas 
un, 11,1%, dándose á súa vez unha presenza significativa de enquisados 
que traballaban sen contrato antes de realizar o máster, tamén o 11,1%.

Figura 6.23.  Tipo de xornada no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A situación con respecto á Seguridade Social no traballo previo ao máster 
móstrase na Figura 6.25, onde se observa que a gran maioría dos titulados en 
másteres si estiveran dados de alta, o 91,2%, fronte a só un 8,8% que non 
o estiveran. Por ramas de coñecemento, non existen importantes diferenzas, 
se ben Artes e Humanidades presenta unha porcentaxe significativa de 
traballadores non dados de alta no seu emprego previo, o 16,7%, fronte ao 
reducido 3,3% de Ciencias da Saúde.

Outros Sen contrato En prácticas Bolseiro 
Temporal Autónomo conta allea Autónomo conta propia Fixo 
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Figura 6.24.  Modalidade de contratación no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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A Táboa 6.3 recolle a distribución dos titulados en másteres do SUG segundo 
o salario mensual neto no seu traballo previo ao máster. En liñas xerais, 
obsérvase que máis da metade dos enquisados, o 55,8%, percibía un salario 
situado entre os 600 e os 1400 euros. Á súa vez, un 16,5% cobraba 600 
euros ou menos, porcentaxe que se explica principalmente polos enquisados 
que traballaban a xornada parcial.

Táboa 6.3.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster.  
Resultados para o total do SUG. 

Salario mensual % titulados

600 € ou menos 16,5%

601 € - 1000 € 28,5%

1001 € - 1400 € 27,3%

1401 € - 1800 € 15,7%

1801 € - 2200 € 7,5%

2201 € - 2600 € 2,2%

2601 € ou máis 2,2%

A distribución dos titulados segundo o salario mensual neto no traballo previo 
ao máster, por ramas de coñecemento e para o total do SUG, móstrase 
na Figura 6.26, así como na Táboa 6.4. As ramas que concentran unhas 
maiores porcentaxes de titulados nos tramos de salario máis elevados son, 

Figura 6.25.  Relación coa Seguridade Social no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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claramente, Ciencias da Saúde e Enxeñaría e Arquitectura, onde o 20,1% e o 
17,7% respectivamente cobraban no seu emprego previo ao máster salarios 
por enriba dos 1800 euros, porcentaxes que para as tres restantes ramas 
oscilan entre o 6% e o 9%.

Pola súa banda, en torno a unha cuarta parte dos titulados en másteres de 
Artes e Humanidades e en Ciencias Sociais e Xurídicas cobraba 600 euros ou 
menos, xa que estas dúas ramas son as que presentaban unhas porcentaxes 
máis altas de contratos a xornada parcial no emprego previo ao máster. Á 
súa vez, o seguinte tramo de salario, entre 601 e 1000 euros, é o que ten 
unha maior presenza nas ramas de Artes e Humanidades e Ciencias, con 
máis do 40% en ambos os dous casos.

2601 €  ou máis2201 € - 2600 €1801 € - 2200 €
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Figura 6.26.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 6.4.  Salario mensual neto no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de 
coñecemento

600 €
ou menos

601 € - 
1000 €

1001 € - 
1400 €

1401 € - 
1800 €

1801 € - 
2200 €

2201 € - 
2600 €

Máis de 
2600 €

Artes e Humanidades 25,7% 42,9% 14,3% 8,6% 8,6% 0,0% 0,0%

Ciencias 13,0% 41,3% 28,3% 10,9% 5,4% 0,0% 1,1%

Ciencias da Saúde 10,1% 24,7% 27,0% 18,0% 15,7% 2,2% 2,2%

Ciencias Sociais e Xurídicas 24,4% 29,9% 21,6% 16,4% 3,7% 2,5% 1,5%

Enxeñaría e Arquitectura 7,7% 20,3% 37,4% 17,1% 10,4% 3,2% 4,1%

SUG 16,5% 28,5% 27,3% 15,7% 7,5% 2,2% 2,2%

A Figura 6.27 recolle o salario medio mensual dos titulados en másteres do 
SUG no seu emprego previo á realización do máster. Nela móstrase que o 
salario medio para o total do SUG era de 1158,10 euros, podendo observarse 
tamén o xa referido predominio das ramas de Enxeñaría e Arquitectura e 
Ciencias da Saúde.

En canto á distribución por sexo do salario medio mensual no traballo previo 
á realización do máster, que se mostra tanto na Figura 6.28 como na Táboa 
6.5, obsérvase unha clara diferenza entre as mulleres e os homes. A nivel do 
SUG, a retribución media percibida polos homes ascende a 1312,86 euros, 
mentres que a das mulleres é de 1030,34 euros, un 21,5% menos.

Figura 6.27.  Salario medio no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Esta disparidade salarial preséntase en todas as ramas de coñecemento, se 
ben é máis acentuada en Ciencias Sociais e Xurídicas, onde o salario medio 
das mulleres no traballo previo ao máster era 314,95 euros inferior ao dos 
homes, un 25,1% menos. Á súa vez, en Enxeñaría e Arquitectura a diferenza 
era de 246,69 euros, un 17,6% menos, seguida por Artes e Humanidades 
e Ciencias da Saúde, onde as mulleres cobraban respectivamente un 15,8% 
e un 13,3% menos que os homes. Finalmente, a rama en que as diferenzas 
salariais por sexo no traballo previo ao máster son menores, pero aínda 
importantes, é Ciencias, onde o salario medio das mulleres era inferior ao 
dos homes en 115 euros, un 10,3% menos.

Táboa 6.5.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario medio

Artes e Humanidades 907,69 € 1077,78 € 952,90 €

Ciencias 1000,00 € 1115,00 € 1050,40 €

Ciencias da Saúde 1242,19 € 1432,00 € 1292,90 €

Ciencias Sociais e Xurídicas 941,50 € 1256,45 € 1061,80 €

Enxeñaría e Arquitectura 1158,57 € 1405,26 € 1331,10 €

SUG 1030,34 € 1312,86 € 1158,10 €
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Figura 6.28.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.5. Acceso ao emprego tras o Máster

A valoración do proceso de busca de emprego e do acceso a este resulta 
de vital importancia á hora de estudar a inserción laboral dos titulados de 
másteres. Baseándose nisto, será necesario analizar a situación laboral dos 
titulados en másteres desde a súa finalización, para a continuación detallar 
cales son os métodos de busca de emprego cuxa utilización está máis 
estendida e cales posibilitaron en maior medida a obtención dun emprego, 
así como o tempo medio que transcorre ata a obtención do primeiro traballo.

A información relativa ao acceso ao emprego tras a realización do máster 
recóllese na Figura 6.29, en que se observa que, a nivel do SUG, un 
92,2% dos titulados en másteres traballou nalgún momento desde a súa 
finalización, dividíndose nun 73,7% que traballa actualmente e un 18,5% 
que non traballa pero si o fixo desde o final do máster. O 7,8% restante dos 
titulados non traballa desde que rematou o máster.

Por ramas de coñecemento, os mellores datos en canto ao acceso ao emprego 
despois do máster preséntanos as ramas de Enxeñaría e Arquitectura e 
Ciencias da Saúde, cun 96,1% e un 94% de titulados que traballaron nalgún 
momento desde que concluíron o máster. Pola súa banda, a dita porcentaxe 
redúcese ao 85,5% no caso de Artes e Humanidades, onde un 14,5% de 
titulados non traballou aínda desde a finalización do máster.

Figura 6.29.  Situación laboral desde a finalización do máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.5.1. Procura de emprego

O presente epígrafe céntrase no grao de utilización das diferentes vías de 
procura de emprego e na súa contribución á súa obtención, concluíndose 
cunha análise do tempo que media entre a finalización do máster por parte 
dos titulados do SUG e a obtención do seu primeiro emprego.

As Figuras 6.30 e 6.31 recollen a porcentaxe de titulados que afirman utilizar 
as diferentes vías de busca de emprego propostas. Os datos para o total do 
SUG mostran que as vías máis empregadas son a candidatura espontánea, 
cunha porcentaxe de utilización do 30,9%, os contactos persoais, cun 
26,2%, a presentación a oposición ou a concurso público, cun 23,8%, e os 
portais de busca de emprego na web, cun 23,1%. En contraposición, as vías 
menos empregadas de entre as propostas son a empresa de realización das 
prácticas do máster, os contactos establecidos nas devanditas prácticas e as 
axencias privadas de emprego, con porcentaxes de utilización do 4,4%, o 
6,7% e o 7,5% respectivamente.

Por ramas de coñecemento, a candidatura espontánea sitúase como a vía de 
busca de emprego máis utilizada, con porcentaxes de entre o 30% e o 34%, 
en todas as ramas de coñecemento agás en Ciencias, onde conta cun 24,8%, 
fronte ao 31,2% alcanzado pola presentación a oposición ou concurso 
público. Pola súa banda, esta última vía tamén conta cun peso considerable 
en Ciencias da Saúde e en Artes e Humanidades, ao ser utilizada por un 
30,5% e un 25,4% dos seus titulados. Á súa vez, o uso de portais de busca 
de emprego na web tamén é importante en Enxeñaría e Arquitectura, en 
Artes e Humanidades e en Ciencias Sociais e Xurídicas, con porcentaxes de 
utilización de entre o 24% e o 27%. Finalmente, os contactos persoais son 
unha vía de busca de emprego recorrente nas cinco ramas de coñecemento, 
se ben o caso máis destacado é Ciencias Sociais e Xurídicas, cun 29,4%, 
sendo o seu peso nas restantes ramas de entre o 22% e o 25%.
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Figura 6.30.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 1.
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Figura 6.31.  Utilización das diferentes vías de procura de emprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. Parte 2.
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A Figura 6.32 representa as porcentaxes de titulados que atoparon emprego 
a través de cada unha das distintas vías de procura propostas. As vías de 
procura predominantes a nivel do SUG son os contactos persoais, cun 20,1% 
de titulados que conseguiron o seu emprego a través destes, a presentación a 
oposición ou concurso público, cun 19,4%, e a candidatura espontánea, cun 
19,3%. Deste modo, ata un 58,8% dos titulados en másteres que traballan 
ou traballaron despois destes atoparon o seu emprego a través dunha destas 
tres vías de busca.

Por ramas de coñecemento, a importancia da presentación a oposición ou 
concurso público como vía propiciatoria do emprego é particularmente 
destacada nas ramas de Ciencias e Ciencias da Saúde, co 27,4% e o 27% 
respectivamente, así como en Artes e Humanidades, co 23,7%. Mentres 
tanto, a candidatura espontánea é a vía baixo a cal máis titulados en 
másteres de Enxeñaría e Arquitectura conseguiron o seu emprego, cunha 
porcentaxe do 23,1%, se ben esta vía tamén destaca nas ramas de Artes 
e Humanidades e Ciencias da Saúde, con cifras de en torno ao 20%. Por 
último, a vía propiciatoria do emprego con maior peso en Ciencias Sociais e 
Xurídicas son os contactos persoais, cun 22,3%, porcentaxes que no caso de 
Ciencias e Ciencias da Saúde tamén son salientables, do 19,1% en ambos 
os dous casos.

Homes

Outros Contactos persoais Contactos de prácticas de Máster Empresa de prácticas de Máster 
Candidatura espontánea Anuncios de traballo Portais web de emprego 
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Figura 6.32.  Vía propiciatoria do emprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Co obxectivo de analizar a efectividade das distintas vías de procura de 
emprego formuladas represéntanse a continuación as Figuras 6.33 a 6.38, 
en que o eixe vertical mostra a porcentaxe de empregos conseguidos a través 
de cada unha das vías de busca, mentres que o eixe horizontal recolle o seu 
correspondente grao de utilización.

A Figura 6.33, referida ao total do SUG, mostra que as tres vías de procura 
que máis empregos propiciaron son, como xa se detallou previamente, 
os contactos persoais, a presentación a oposición ou concurso público 
e a candidatura espontánea. Non obstante, estas difiren no seu grao de 
utilización, de modo que como vía de busca máis efectiva se sitúa a 
presentación a oposición ou concurso público, seguida dos contactos 
persoais, mentres que a candidatura espontánea, ao ser a súa porcentaxe de 
empregos conseguidos considerablemente inferior ao seu grao de utilización, 
non obtén un resultado tan destacado en canto á efectividade.

Con respecto á análise por ramas de coñecemento, recollido nas Figuras 6.34 
a 6.38, obsérvase que a presentación a oposición ou concurso público se 
mantén como a vía de busca de emprego máis efectiva nas distintas ramas, 
con excepción de Ciencias Sociais e Xurídicas, onde ocupa un segundo lugar 
tras os contactos persoais, os que á súa vez obteñen os mellores graos de 
efectividade nas ramas de Ciencias da Saúde e Ciencias. Pola súa banda, a vía 
da candidatura espontánea conta cunha efectividade considerablemente por 
enriba da media do SUG na rama de Enxeñaría e Arquitectura, mentres que 
se atopa bastante por debaixo en Ciencias Sociais e Xurídicas e en Ciencias 
da Saúde, dadas as súas menores porcentaxes de empregos conseguidos a 
través desa vía.

Finalmente, certas vías de busca de emprego cuxa presenza e eficacia a nivel 
do SUG son baixas, si contan cunha importancia particular en determinadas 
ramas de coñecemento. Este é o caso dos contactos establecidos nas 
prácticas do máster, que nas ramas de coñecemento de Ciencias, Artes e 
Humanidades e Enxeñaría e Arquitectura presentan un grao de efectividade 
elevado, que se sitúa considerablemente por enriba da media. Á súa vez, 
nas ramas de Ciencias da Saúde e Ciencias Sociais e Xurídicas é salientable 
a efectividade das axencias públicas de emprego, mentres que os portais de 
busca de emprego web se posicionan como unha vía máis efectiva nas ramas 
de Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura.
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Figura 6.33.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego.  
Resultados para o total do SUG.
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Figura 6.34.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego.  
Resultados para os titulados en másteres de Artes e Humanidades.
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Figura 6.35.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego.  
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias
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Figura 6.36.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego.  
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias da Saúde.

0%

35%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

%
 e

m
pr

eg
os

% utilización
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 

Axencia Privada
de Emprego 

Portais web de emprego 

Anuncios de traballo 

Oposición/Concurso público 

Axencia Pública
de Emprego 

Candidatura espontánea 

Empresa de prácticas
de Máster 

Contactos
de prácticas
de Máster 

Contactos personais 



232

ÍndiceInicio Cerrar

Na Figura 6.39 recóllese o tempo que tardaron en atopar emprego os 
titulados en másteres, tanto para o total do SUG como por ramas de 
coñecemento. Deste modo, a busca do primeiro emprego prolóngase ata 
un máximo de 6 meses para a metade dos titulados do SUG, un 50,8%, 
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Figura 6.37.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego.  
Resultados para os titulados en másteres de Ciencias Sociais e Xurídicas.
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Figura 6.38.  Efectividade das diferentes vías de busca de emprego.  
Resultados para os titulados en másteres de Enxeñaría e Arquitectura.
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mentres que no outro extremo un 33,8% de titulados tarda máis dun ano 
en atopar o seu primeiro emprego. Por ramas de coñecemento, Enxeñaría 
e Arquitectura e Artes e Humanidades presentan as porcentaxes máis altas 
de titulados que atopan emprego antes dos 6 meses, un 64% e un 59,4% 
respectivamente, se ben dentro de Artes e Humanidades un 45,9% atopan 
emprego antes de 3 meses, cifra que se reduce ao 36,8% para o caso de 
Enxeñaría e Arquitectura. Destaca á súa vez o 27% de titulados en másteres 
de Ciencias que tardan menos dun mes en atopar traballo. Pola contra, os 
peores datos obsérvanse en Ciencias Sociais e Xurídicas, onde o 36,2% dos 
titulados tarda máis dun ano en empezar a traballar.

Trasladando estas porcentaxes a tempos medios, obsérvase que o tempo 
medio para que un titulado do SUG atope o seu primeiro emprego é de 
7,89 meses, tal e como se indica na Figura 6.40. Os titulados que acceden 
con maior rapidez ao seu primeiro emprego despois do máster son os de 
Enxeñaría e Arquitectura, 6,64 meses, a continuación os de Ciencias da 
Saúde, 7,22 meses, Ciencias, 7,61 meses e Artes e Humanidades, 7,92 
meses. En último lugar figuran os titulados en másteres de Ciencias Sociais e 
Xurídicas, cun tempo medio en atopar emprego de 8,53 meses.

Figura 6.39.  Tempo transcorrido desde a finalización do máster ata atopar emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.5.2. Contratación

A valoración por parte dos titulados de másteres da influencia que unha serie 
de factores poden ter na contratación, segundo a súa propia experiencia, 
recóllese na Figura 6.41, nunha escala que vai desde 1 (nada importante) ata 
5 (moi importante). Deste modo, o elemento a que o conxunto dos titulados 
do SUG outorgan unha maior relevancia é a experiencia laboral relacionada, 
cunha valoración media de 4,18. A bastante distancia séguea o título do 
máster, cun 2,97, a reputación do centro onde se realizou este, cun 2,88, 
e a especialidade do máster, cun 2,69. En último lugar sitúase o expediente 
académico obtido no máster, cun 2,29. 

SUG

Enxeñaría e Arquitectura

Ciencias Sociais e Xurídicas

Ciencias da Saúde

Ciencias

Artes e Humanidades

0 1 2 3 4 5 6 7 98

7,89 

6,64 

8,53 

7,22 

7,61 

7,92 

Figura 6.40.  Número medio de meses transcorridos desde a finalización  
do máster ata atopar emprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Por ramas de coñecemento, a experiencia laboral relacionada mantense 
como o factor considerado máis importante en todas elas, se ben a rama de 
Enxeñaría e Arquitectura destaca polas elevadas valoracións que lle outorga 
(4,32), sendo estas menores no caso de Artes e Humanidades (3,98). Nas 
ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas e Artes e Humanidades o segundo 
elemento máis valorado é o título do máster (3,04 e 2,90 respectivamente), 
mentres que Enxeñaría e Arquitectura e Ciencias da Saúde valoran en 
segundo lugar a reputación do centro (3,00 e 2,96 respectivamente), ao 
tempo que Ciencias outorga a mesma valoración a ambos os dous factores 
(2,96). O elemento menos valorado a nivel do SUG éo tamén para as distintas 
ramas de coñecemento: o expediente académico do máster, se ben en Artes 
e Humanidades non obtén unhas valoracións tan baixas como en Enxeñaría 
e Arquitectura (2,44 fronte a 2,24).

6.6. Situación laboral actual

No presente apartado analízase a situación en que se encontran os titulados 
en másteres do SUG, valorando aspectos como as características do emprego 
daqueles titulados que traballan actualmente, ou distintas cuestións que 
vinculan o máster cursado co posto de traballo: relación entre ambos os dous, 
imaxe do máster na empresa, utilidade dos coñecementos adquiridos etc. É 
necesario subliñar que os enquisados aos que fai referencia este capítulo son 

Figura 6.41.  Factores valorados na contratación.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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titulados de máster de 2009-2010, mentres que a enquisa foi realizada no 
ano 2013, polo que as respostas dadas por estes se corresponden coa súa 
experiencia durante os seus tres primeiros anos como titulados de máster.

6.6.1. Actividade laboral

A Táboa 6.6 recolle información relativa á situación laboral dos titulados no 
momento de realizar a enquisa. Así, un 73,7% dos titulados en másteres 
do SUG traballaba no devandito momento, mentres que un 20,1% non 
traballaba pero estaba a buscar emprego. Por último, un 6,3% dos titulados 
nin traballaban nin buscaban emprego.

En canto á análise por ramas de coñecemento, destaca a elevada porcentaxe 
de titulados en másteres de Enxeñaría e Arquitectura que traballaba, un 
80,4%, situándose a continuación os titulados de Ciencias e Ciencias da 
Saúde, cun 73,6% e un 73,3% respectivamente. A porcentaxe máis baixa 
preséntaa a rama de Artes e Humanidades, cun 68,1% de titulados que 
tiñan un emprego. Pola súa parte, en canto aos titulados que non traballan 
pero están a buscar emprego, estes contan cun peso considerable nas ramas 
de Ciencias Sociais e Xurídicas e Artes e Humanidades, co 23,7% e o 23,2% 
respectivamente. Finalmente, a importancia dos titulados que nin traballan 
nin buscan emprego é maior en Ciencias e Ciencias da Saúde, cun 10,3% 
e un 10%, mentres que a súa presenza é particularmente reducida en 
Enxeñaría e Arquitectura, un 2,9%.

Táboa 6.6.  Situación laboral actual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Nin traballa nin 
busca emprego

Non traballa, pero 
busca emprego

Traballa na 
actualidade

Artes e Humanidades 8,7% 23,2% 68,1%

Ciencias 10,3% 16,1% 73,6%

Ciencias da Saúde 10,0% 16,7% 73,3%

Ciencias Sociais e Xurídicas 5,5% 23,7% 70,8%

Enxeñaría e Arquitectura 2,9% 16,7% 80,4%

SUG 6,3% 20,1% 73,7%

Na Figura 6.42 preséntase a información recollida na Táboa 6.6, pero 
analizando a situación específica dos titulados que non traballan e tampouco 
buscan emprego. Deste modo, os datos para o total do SUG mostran que un 
4,2% dos titulados realiza outros estudos, un 1% prepara oposicións, un 0,2% 
coida familiares, e un 1,1% argumenta outros motivos para non traballar nin 
buscar emprego. Por ramas de coñecemento, a realización doutros estudos 
conta cun maior peso en Ciencias da Saúde, o 8%, en Ciencias, o 7,5%, e 
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en Artes e Humanidades, o 5,8%. Por último, a preparación de oposicións 
ocupa un 1,4% dos titulados en másteres de Artes e Humanidades e de 
Ciencias Sociais e Xurídicas.

6.6.2. Lugar de traballo

A gran maioría dos titulados do SUG quedan a traballar en Galicia, en 
concreto, o 88,6% destes, tal e como se reflicte na Figura 6.43 e a Táboa 6.7. 
Entre as catro provincias galegas, A Coruña acolle o 33,6% dos titulados, 
Pontevedra o 35,6%, Ourense o 11,3% e Lugo o 8,1%. Pola súa banda, 
un 9,7% dos titulados traballan no resto de España, sendo a porcentaxe de 
titulados que traballan no estranxeiro do 1,7%, aínda que é necesario matizar 
que esta estimación pode ser inferior á porcentaxe real, posto que localizar 
titulados que se atopan fóra de España para realizar a entrevista conta cunha 
maior dificultade. Por ramas de coñecemento, destaca a alta porcentaxe de 
titulados en másteres da rama de Ciencias da Saúde que traballa na provincia 
da Coruña, o 52,7%, así como as porcentaxes de titulados de Ciencias e 
de Artes e Humanidades que traballan no resto de España, un 14,1% e un 
12,8% respectivamente.

Figura 6.42.  Situación actual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 6.7.  Lugar de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de 
coñecemento

A Coruña Pontevedra Lugo Ourense
Resto de 
España

Resto da 
Unión 

Europea

Resto do 
mundo

Artes e Humanidades 40,4% 38,3% 4,3% 4,3% 12,8% 0,0% 0,0%

Ciencias 28,9% 34,4% 4,7% 17,2% 14,1% 0,0% 0,8%

Ciencias da Saúde 52,7% 13,6% 12,7% 11,8% 6,4% 2,7% 0,0%

Ciencias Sociais e 
Xurídicas

32,9% 32,2% 11,1% 12,6% 9,5% 1,0% 0,8%

Enxeñaría e 
Arquitectura

27,2% 51,2% 3,7% 7,3% 8,5% 2,0% 0,0%

SUG 33,6% 35,6% 8,1% 11,3% 9,7% 1,3% 0,4%

Con respecto aos titulados de másteres que traballan fóra de Galicia, a estes 
preguntóuselles acerca dos motivos que os levaron á devandita situación, 
unha información que se recolle na Táboa 6.8 e na Figura 6.44. Así, como 
motivos maioritarios a nivel do SUG destaca non atopar traballo en Galicia, 
un 46,2%, e recibir unha mellor oferta no exterior, un 41,5%. Por ramas de 
coñecemento non se observan especiais diferenzas con respecto ao patrón 
seguido polo total do SUG, se ben pode destacarse a maior porcentaxe de 
titulados en Enxeñaría e Arquitectura que argumentan traballar fóra de 
Galicia por recibir unha mellor oferta no exterior, así como o 33,3% de 
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Figura 6.43.  Lugar de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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titulados de Artes e Humanidades que traballan fóra de Galicia posto que só 
viñeron aquí para realizar o máster.

Táboa 6.8.  Motivos para traballar fóra de Galicia.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Non atopar 
traballo en 

Galicia

Mellor 
oferta no 
exterior

Razóns 
persoais

Só veu a 
Galicia a 
facer o 
máster

Outros

Artes e Humanidades 50,0% 33,3% 16,7% 33,3% 0,0%

Ciencias 52,6% 36,8% 5,3% 15,8% 0,0%

Ciencias da Saúde 40,0% 30,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 40,0% 42,2% 20,0% 11,1% 6,7%

Enxeñaría e Arquitectura 53,8% 50,0% 19,2% 7,7% 0,0%

SUG 46,2% 41,5% 16,0% 12,3% 3,8%

6.6.3. Contratos e organizacións

6.6.3.1. Número de contratos

A Figura 6.45 recolle a porcentaxe de titulados que tras acabar o máster 
comezaron nun novo emprego, fronte a aqueles que continuaron nun 
emprego que xa tiñan con anterioridade. A nivel do SUG destaca que un 

Figura 6.44.  Motivos para traballar fóra de Galicia.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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55,2% dos titulados que traballaron despois de realizar o máster comezaron 
nun novo emprego, mentres que un 44,8% o fixeron no emprego que xa 
tiñan antes de cursar este, do que se deduce que os másteres son percibidos 
como un recurso útil para mellorar as competencias de cara a un posto de 
trabalo que xa se está desenvolvendo. Por ramas de coñecemento, Enxeñaría 
e Arquitectura e Ciencias da Saúde presentan as porcentaxes máis altas 
de titulados que continuaron nun emprego previo, o 61,2% e o 51,8% 
respectivamente, mentres que nas ramas de Ciencias Sociais e Xurídicas e 
Artes e Humanidades son claramente maioritarios os titulados que empezaron 
nun novo emprego tras o máster, o 65,3% e o 62,7% respectivamente.

O número medio de contratos dos titulados en másteres desde a finalización 
destes ata a realización da enquisa recóllese na Táboa 6.9. O devandito 
período comprende un total de tres anos e baseándose nisto é posible obter 
unha imaxe aproximada da mobilidade dos titulados no mercado laboral 
unha vez concluído o máster. Así, os datos para o total do SUG mostran que 
o número medio de contratos é de 1,68, sendo as ramas de Ciencias Sociais 
e Xurídicas, Artes e Humanidades e Ciencias da Saúde as que presentan un 
maior número medio, mentres que en Ciencias e Enxeñaría e Arquitectura 
este é considerablemente menor.
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Figura 6.45.  Tipo de acceso ao emprego tras a finalización do máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 6.9.  Número medio de contratos desde a finalización do máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Número de contratos

Artes e Humanidades 1,78

Ciencias 1,47

Ciencias da Saúde 1,77

Ciencias Sociais e Xurídicas 1,80

Enxeñaría e Arquitectura 1,52

SUG 1,68

Pola súa banda, na Figura 6.46 móstrase a distribución dos titulados segundo 
o seu número de contratos desde a finalización do máster. Así, obsérvase que 
o 58,4% dos titulados tiveron un único contrato no período considerado, 
mentres que un 25,6% tiveron dous. Por ramas de coñecemento, as maiores 
porcentaxes de titulados que tiveron só un contrato danse en Ciencias e en 
Enxeñaría e Arquitectura, cun 65,6% e un 64,7% respectivamente. No outro 
extremo sitúanse Ciencias Sociais e Xurídicas e Ciencias da Saúde, onde as 
ditas porcentaxes se reducen ao 52,6% e o 56,7% respectivamente e onde 
á súa vez os titulados que tiveron tres ou máis contratos son o 20,5% e o 
21,3% respectivamente.

Figura 6.46.  Número de contratos desde a finalización do máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.6.3.2. Tipo de organización

A Figura 6.47 e a Táboa 6.10 mostran que os titulados en másteres do SUG 
que traballan o fan nun 38,9% na Administración pública ou en empresas 
públicas e un 53,4% na empresa privada, destacando a importancia daquelas 
de máis de 50 traballadores, que comprenden un 27,8% do total. Á súa vez, 
un 7,8% dos titulados traballa por conta propia.

Por ramas de coñecemento, os resultados mostran que a Administración 
pública é onde traballa a maioría de titulados en másteres de Ciencias, en 
concreto o 66,4%, onde á súa vez un destacable 17,2% traballa en empresas 
privadas de máis de 50 traballadores. Pola súa banda, as ramas de Ciencias 
da Saúde e Humanidades contan cun 48,2% e un 46,8% respectivamente 
que traballan na Administración pública, se ben en ambas as dúas ramas 
o peso da empresa privada tamén é considerable, de en torno ao 44,0%, 
primando as empresas de menor tamaño no caso de Humanidades (un 
19,1% en empresas de 2 a 10 traballadores) e as de maior tamaño no de 
Ciencias da Saúde (un 26,4% en empresas de máis de 50 traballadores).

En canto a Ciencias Sociais e Xurídicas, na Administración pública traballa un 
32,4% dos seus titulados, mentres que na empresa privada o fan o 58,5%, 
cun 24,1% en empresas de máis de 50 traballadores e un 19,6% nas de 
2 a 10 traballadores. Por último, en Enxeñaría e Arquitectura é onde se dá 
a menor porcentaxe de traballadores na Administración pública, o 29,3%, 
fronte a un 61,8% que traballan na empresa privada, onde son claramente 
maioritarias as empresas de máis de 50 traballadores, que comprenden un 
42,7% dos titulados da rama.
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Táboa 6.10.  Tipo de organización.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento

Administración 
pública/
empresa 
pública

Empresa 
privada 

(2-10 traball.)

Empresa 
privada 

(11-50 traball.)

Empresa 
privada 

(máis de 
50 traball.)

Conta  
propia

Artes e Humanidades 46,8% 19,1% 12,8% 12,8% 8,5%

Ciencias 66,4% 9,4% 5,5% 17,2% 1,6%

Ciencias da Saúde 48,2% 7,3% 10,9% 26,4% 7,3%

Ciencias Sociais e Xurídicas 32,4% 19,6% 14,8% 24,1% 9,0%

Enxeñaría e Arquitectura 29,3% 6,9% 12,2% 42,7% 8,9%

SUG 38,9% 13,3% 12,3% 27,8% 7,8%

6.6.4. Posto de traballo en relación co Máster

A Figura 6.48 e a Táboa 6.11 mostran o grao de relación existente entre 
o posto de traballo e o máster. Así, un 45,6% dos titulados en másteres 
do SUG afirmaba que o seu traballo estaba bastante ou moi relacionado 
co máster que cursara, mentres que o 41,1% sostiña que a dita relación 
era pouca ou ningunha. Por ramas de coñecemento, os maiores niveis de 
relación entre o máster e a titulación danse en Artes e Humanidades e en 
Ciencias, onde un 59,6% e un 53,1% afirman que a relación era bastante ou 

Figura 6.47.  Tipo de organización.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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moita. Pola contra, en Ciencias Sociais e Xurídicas a dita porcentaxe redúcese 
ao 40,4%, sendo máis os que declaran que a relación entre o máster e o 
traballo era pouca ou ningunha, o 46,2%.

Táboa 6.11.  Grao de relación entre o posto de traballo e o máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Nada 

relacionado
Pouco 

relacionado
Algo 

relacionado
Bastante 

relacionado
Moi 

relacionado

Artes e Humanidades 25,5% 8,5% 6,4% 21,3% 38,3%

Ciencias 18,0% 13,3% 15,6% 15,6% 37,5%

Ciencias da Saúde 30,9% 8,2% 14,5% 13,6% 32,7%

Ciencias Sociais e Xurídicas 36,7% 9,5% 13,3% 13,3% 27,1%

Enxeñaría e Arquitectura 27,2% 12,6% 13,0% 21,1% 26,0%

SUG 30,4% 10,7% 13,3% 16,1% 29,5%

A adecuación do posto de traballo ao nivel formativo dos individuos é unha 
cuestión fundamental para valorar a súa inserción laboral. Deste modo, a 
Figura 6.49 recolle que porcentaxe de titulados consideraba necesaria unha 
formación universitaria para o desenvolvemento do seu traballo actual, 
sendo esta do 85,3%. Por ramas de coñecemento, en Artes e Humanidades 
existe unha maior percepción da necesidade de formación universitaria para 
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Figura 6.48.  Grao de relación entre o posto de traballo e o máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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o traballo que se está a desenvolver, cun 91,5% de titulados que pensan 
así. Pola contra, en Ciencias Sociais e Xurídicas dáse a menor porcentaxe, o 
83,7%, que igualmente resulta moi elevada.

En canto á valoración da formación proporcionada polo máster para o 
cumprimento do traballo, a información ao respecto preséntase na Figura 
6.50 e na Táboa 6.12. Así, un 37,4% dos titulados do SUG considera que a 
devandita formación foi bastante ou moi importante para o desenvolvemento 
do posto de traballo, mentres que un 43,1% afirma que foi pouco ou nada 
importante, dentro dos cales un salientable 28,7% valóraa como nada 
importante. Por ramas de coñecemento, quen mellor valora a formación do 
máster son os titulados de Artes e Humanidades, cun destacado 55,3% que 
a considera bastante ou moi importante para o desenvolvemento do seu 
traballo. Pola contra, os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas son quen 
peor valoran a devandita formación, cun 49,8% que a valoran como pouco 
ou nada importante, dentro dos cales un considerable 36,2% a percibe 
como nada importante.

Figura 6.49.  Necesidade de formación universitaria para o desenvolvemento  
do posto de traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 6.12.  Valoración da formación adquirida no máster para o cumprimento do traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Nada 

importante
Pouco 

importante
Algo 

importante
Bastante 

importante
Moi 

importante

Artes e Humanidades 21,3% 8,5% 14,9% 31,9% 23,4%

Ciencias 18,0% 19,5% 19,5% 26,6% 16,4%

Ciencias da Saúde 26,4% 11,8% 27,3% 24,5% 10,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 36,2% 13,6% 17,3% 19,3% 13,6%

Enxeñaría e Arquitectura 24,8% 15,4% 20,3% 22,0% 17,5%

SUG 28,7% 14,4% 19,5% 22,3% 15,1%

6.6.5. Antigüidade no posto de traballo

Na Figura 6.51 e na Táboa 6.13 móstrase a distribución dos titulados de 
másteres en función do tempo que levan no seu posto de traballo. Así, 
un 12,1% dos titulados do SUG levaba como máximo seis meses no seu 
traballo, porcentaxe que se amplía ao 23,5% se consideramos os que levan 
como máximo un ano. No outro extremo, un 19,4% levaba no seu posto 
de traballo máis de cinco anos. Por ramas de coñecemento, Ciencias Sociais 
e Xurídicas presenta a maior porcentaxe de titulados que levan no seu 
posto menos dun ano, o 32,4%. A situación oposta dáse en Enxeñaría e 
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Figura 6.50.  Valoración da formación adquirida no máster para o cumprimento  
do traballo. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Arquitectura, onde a devandita porcentaxe se reduce ao 12,2%, xa que ata 
un 19,5% dos titulados leva de tres a cinco anos e un destacado 28,5% leva 
no seu posto de traballo máis de cinco anos.

Táboa 6.13.  Tempo no posto de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Menos de 6 

meses
De 6 meses 

a un ano
Dun a dous 

anos
De dous a 
tres anos

De tres a 
cinco anos

Máis de 
cinco anos

Artes e Humanidades 10,6% 6,4% 31,9% 21,3% 12,8% 17,0%

Ciencias 14,1% 6,3% 25,8% 18,0% 22,7% 13,3%

Ciencias da Saúde 16,4% 6,4% 20,9% 20,0% 19,0% 17,3%

Ciencias Sociais e Xurídicas 14,6% 17,8% 19,8% 18,6% 12,6% 16,6%

Enxeñaría e Arquitectura 5,3% 6,9% 19,5% 20,3% 19,5% 28,5%

SUG 12,1% 11,4% 21,3% 19,3% 16,6% 19,4%

6.6.6. Tipo de xornada

O tipo de xornada laboral dos titulados de máster que traballan por conta 
allea recóllese na Táboa 6.14 e na Figura 6.52. Deste modo, obsérvase que 
a maioría destes, o 77,4%, traballa a xornada completa, unha situación que 
se dá ao longo de todas as ramas de coñecemento. En liñas xerais, destaca 

Figura 6.51.  Tempo no posto de traballo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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a rama de Enxeñaría e Arquitectura, cun 93,4% de traballadores a tempo 
completo, mentres que no outro extremo se sitúan as ramas de Artes e 
Humanidades e de Ciencias Sociais e Xurídicas, onde ata un 43,2% e un 
33,3% respectivamente dos traballadores o son a xornada parcial.

Táboa 6.14.  Tipo de xornada dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG 

Rama de coñecemento Xornada parcial Xornada completa

Artes e Humanidades 43,2% 56,8%

Ciencias 17,5% 82,5%

Ciencias da Saúde 16,7% 83,3%

Ciencias Sociais e Xurídicas 33,3% 66,7%

Enxeñaría e Arquitectura 6,6% 93,4%

SUG 22,6% 77,4%
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Figura 6.52.  Tipo de xornada dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.6.7. Modalidade de contratación

Na Táboa 6.15 preséntase a información relativa ao tipo de contrato dos 
titulados en másteres do SUG. A gran maioría destes, o 93,6%, traballa por 
conta allea, mentres que tan só un 6,4% traballa por conta propia, estando 
dada de alta a totalidade destes. Dentro dos titulados que traballan por 
conta allea, a práctica totalidade, un 97,4%, cotiza á Seguridade Social e, 
á súa vez, un 41,1% conta cun contrato fixo, mentres que un 43,6% ten 
un contrato temporal, un 7,6% son bolseiros, un 5,3% ten un contrato en 
prácticas e un 2,3% son autónomos por conta allea.

Táboa 6.15.  Modalidade de contratación e relación coa Seguridade Social.  
Resultados para o total do SUG. 

Tipo de contrato % de titulados    
Por conta propia 6,4% % de titulados  

  Dado de alta 100,0%  

  Non dado de alta 0,0%  
Por conta allea 93,6% % de titulados  

  Cotiza á  
Seguridade Social

97,4%  

  Non cotiza á 
Seguridade Social

2,6% % de titulados

    Fixo 41,1%

    Autónomo por conta 
allea

2,3%

    Temporal 43,6%

    Bolseiro 7,6%

    En prácticas 5,3%

Ao trasladar estas porcentaxes ao total dos titulados en másteres do SUG, 
tal e como se fai na Figura 6.53, obsérvase que un 37,4% ten contrato fixo, 
mentres que un 39,8% ten contrato temporal, un 7% son bolseiros, un 
4,9% ten un contrato en prácticas e un 2,1% son autónomos por conta 
allea.
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A Táboa 6.16 recolle as porcentaxes de titulados que traballan por conta 
propia e por conta allea e nela detállase que as ramas de Ciencias da 
Saúde, Ciencias Sociais e Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura contan cunha 
porcentaxe de titulados que traballan por conta propia do 7,3%, mentres 
que o de Artes e Humanidades é do 6,5%. A menor porcentaxe dáse 
claramente na rama de Ciencias, cun reducido 0,6%. Cabe destacar que 
a totalidade dos traballadores por conta propia están dados de alta, tal e 
como se recolle na Táboa 6.17, mentres que na Táboa 6.18 obsérvase que, 
no referido aos traballadores por conta allea, as porcentaxes de cotización á 
Seguridade Social tamén son moi elevadas.

Táboa 6.16.  Traballadores por conta propia e por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Conta propia Conta allea

Artes e Humanidades 6,5% 93,5%

Ciencias 0,8% 99,2%

Ciencias da Saúde 7,3% 92,7%

Ciencias Sociais e Xurídicas 7,3% 92,7%

Enxeñaría e Arquitectura 7,3% 92,7%

SUG 6,4% 93,6%

En prácticas Bolseiro Temporal Autónomo por conta allea 
Fixo Cotiza á Seguridade Social  Non cotiza á Seguridade Social 

Non dado de alta Dado de alta Conta allea Conta propia 

6,4% 

93,6% 

6,4% 
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Figura 6.53.  Modalidade de contratación e relación coa Seguridade Social.  
Resultados para o total do SUG.
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Táboa 6.17.  Relación coa Seguridade Social dos traballadores por conta propia. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Conta propia

Non dados de alta Dados de alta

Artes e Humanidades 0,0% 100,0%

Ciencias 0,0% 100,0%

Ciencias da Saúde 0,0% 100,0%

Ciencias Sociais e Xurídicas 0,0% 100,0%

Enxeñaría e Arquitectura 0,0% 100,0%

SUG 0,0% 100,0%

Táboa 6.18.  Relación coa Seguridade Social dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento

Conta allea

Non cotizan á 
Seguridade Social

Cotizan á 
Seguridade Social

Artes e Humanidades 6,8% 93,2%

Ciencias 1,6% 98,4%

Ciencias da Saúde 2,9% 97,1%

Ciencias Sociais e Xurídicas 3,3% 96,7%

Enxeñaría e Arquitectura 1,3% 98,7%

SUG 2,6% 97,4%

A Táboa 6.19 presenta a distribución dos titulados en másteres que 
traballan por conta allea en función do seu tipo de contrato. Así, a rama que 
presenta unha maior porcentaxe de titulados con contrato fixo é Enxeñaría 
e Arquitectura, co 53,5%, e tamén é a que menor presenza de contratos 
temporais ten, o 32,5%, fronte aos valores de entre o 46,0% e o 50% que 
posúen as restantes ramas. Pola contra, as ramas de Ciencias e de Artes e 
Humanidades contan coas porcentaxes máis baixas de contratos fixos, con 
só un 23,2% e un 27,9% respectivamente e nelas á súa vez é onde se dá 
unha maior presenza de bolseiros, un 14,4% e un 16,3% respectivamente.
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Táboa 6.19.  Modalidade de contratación dos traballadores por conta allea.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Fixo
Autónomo 
conta allea

Temporal Bolseiro
En 

prácticas

Artes e Humanidades 27,9% 2,3% 48,8% 16,3% 4,7%

Ciencias 23,2% 2,4% 49,6% 14,4% 10,4%

Ciencias da Saúde 41,2% 1,0% 46,1% 8,8% 2,9%

Ciencias Sociais e Xurídicas 41,0% 3,0% 47,3% 4,6% 4,1%

Enxeñaría e Arquitectura 53,5% 1,8% 32,5% 6,6% 5,7%

SUG 41,1% 2,3% 43,6% 7,6% 5,3%

6.6.8. Salario

Na Táboa 6.20 recóllese a distribución dos titulados en másteres do SUG 
por tramos de salario. Así, obsérvase que máis da metade dos enquisados, 
o 59,6%, percibían un salario situado entre os 601 e os 1400 euros. Á súa 
vez, un 11,3% destes cobraba 600 euros ou menos, mentres que un 12% 
percibía máis de 1800 euros.

Táboa 6.20.  Salario mensual neto.  
Resultados para o total do SUG. 

Salario mensual % titulados

600 € ou menos 11,3%

601 € - 1000 € 25,0%

1001 € - 1400 € 34,6%

1401 € - 1800 € 17,1%

1801 € - 2200 € 8,0%

2201 € - 2600 € 1,9%

2601 € ou máis 2,1%

Por ramas de coñecemento, esta información pode observarse na Figura 
6.54 e na Táboa 6.21. As ramas que posúen unhas maiores porcentaxes 
de titulados cuxo salario se sitúa entre os 601 e os 1400 euros son Artes 
e Humanidades e Ciencias, cun 73,4% e un 72,2%, mentres que a que 
presenta un menor valor é Enxeñaría e Arquitectura, co 51,0%. Á súa vez, 
en Enxeñaría e Arquitectura concéntrase unha maior porcentaxe de titulados 
nos tramos de salario máis altos, cun 25,5% que percibe entre 1401 e 1800 
euros e un 19,1% que percibe máis de 1800 euros. A continuación sitúase 
a rama de Ciencias da Saúde, onde o 15,1% dos titulados cobra máis de 
1800 euros.
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Táboa 6.21.  Salario mensual neto.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
600 € ou 

menos
601 € -  
1000 €

1001 € - 
1400 €

1401 € - 
1800 €

1801 € - 
2200 €

2201 € - 
2600 €

Máis de
2600 €

Artes e Humanidades 13,3% 37,8% 35,6% 6,7% 4,4% 2,2% 0,0%

Ciencias 8,7% 26,2% 46,0% 9,5% 7,1% 0,8% 1,6%

Ciencias da Saúde 5,7% 28,3% 37,7% 13,2% 11,3% 1,9% 1,9%

Ciencias Sociais e Xurídicas 17,8% 28,9% 28,4% 16,8% 5,4% 1,0% 1,8%

Enxeñaría e Arquitectura 4,3% 14,0% 37,0% 25,5% 11,9% 3,8% 3,4%

SUG 11,3% 25,0% 34,6% 17,1% 8,0% 1,9% 2,1%

A Figura 6.55 mostra que o salario medio dos titulados en másteres do SUG 
se sitúa en 1213,90 euros. Por ramas de coñecemento, os titulados que 
perciben un maior salario medio son os de Enxeñaría e Arquitectura, con 
1416,70 euros, mentres que os de Artes e Humanidades reciben o menor, 
1044,10 euros.

Figura 6.54.  Salario mensual neto.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.6.8.1. Salario por sexo

Co obxectivo de estudar as diferenzas retributivas por sexo, na Figura 6.56 
foron representados os salarios medios de mulleres e homes nas distintas 
ramas de coñecemento, cuxos datos figuran na Táboa 6.22. Deste modo, 
obsérvase que o salario medio dos homes se mantén en todas as ramas 
por enriba do das mulleres, sendo esta diferenza máis acentuada no caso 
de Ciencias Sociais e Xurídicas e de Artes e Humanidades, onde os salarios 
medios das mulleres son un 25,7% e un 21% menores respectivamente que 
os dos homes. No outro extremo sitúase a rama de Ciencias da Saúde, onde 
os salarios medios entre ambos os dous sexos están preto de igualarse, se 
ben as mulleres aínda perciben un salario un 1,3% menor que o dos homes.
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Figura 6.55.  Salario medio.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 6.22.  Salario medio por sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario 
medio

Artes e Humanidades 997,30 € 1262,50 € 1044,10 €

Ciencias 1110,53 € 1254,00 € 1166,30 €

Ciencias da Saúde 1243,04 € 1259,26 € 1247,10 €

Ciencias Sociais e Xurídicas 992,80 € 1336,96 € 1115,80 €

Enxeñaría e Arquitectura 1259,46 € 1491,93 € 1416,70 €

SUG 1087,02 € 1384,11 € 1213,90 €

6.6.8.2. Comparación coa situación laboral anterior ao Máster

A Figura 6.57 ofrece unha comparativa entre o salario medio percibido por 
mulleres e homes no traballo anterior e posterior á realización do máster e 
obsérvase que a nivel do SUG os salarios medios de ambos os dous sexos 
sufriron unha caída. Co obxectivo de efectuar as correspondentes comparacións 
co salario actual, o salario medio do traballo previo ao máster foi deflactado.

Do estudo dos datos pode extraerse que os salarios das mulleres despois 
do máster experimentan lixeiros aumentos nas ramas de Ciencias, Artes 
e Humanidades e Enxeñaría e Arquitectura, diminuíndo non obstante en 
Ciencias Sociais e Xurídicas e, sobre todo, en Ciencias da Saúde. Os valores 

Figura 6.56.  Salario medio por sexo.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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concretos destas variacións poden consultarse na Táboa 6.23, onde á súa 
vez se detalla a evolución global do salario medio. Con respecto á variación 
producida nas retribucións dos homes, estas mostran unha forte caída na 
rama de Ciencias da Saúde, da orde de 290 euros de media, sendo esta 
moito máis moderada no caso de Enxeñaría e Arquitectura e de Ciencias 
Sociais e Xurídicas. Pola contra, os titulados de Artes e Humanidades e de 
Ciencias experimentaron un aumento no seu salario con respecto ao que 
percibían antes do máster.

Táboa 6.23.  Diferenza entre o salario medio por sexo no traballo previo ao máster 
(deflactado) e no traballo actual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento
Salario medio 

mulleres
Salario medio 

homes
Salario  
medio

Artes e Humanidades 15,17 € 96,34 € 13,06 €

Ciencias 28,53 € 47,57 € 29,77 €

Ciencias da Saúde -101,01 € -290,16 € -151,82 €

Ciencias Sociais e Xurídicas -25,90 € -22,52 € -33,07 €

Enxeñaría e Arquitectura 5,89 € -28,57 € -23,55 €

SUG -27,81 € -36,40 € -39,16 €

Salario medio actual mulleres 

Salario medio actual homes 
Salario medio previo mulleres deflactado 
Salario medio previo homes deflactado 
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Figura 6.57.  Salario medio por sexo no traballo previo ao máster (deflactado)  
e no traballo actual.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.6.9. Grao de desemprego

Na Táboa 6.24 detállase a porcentaxe de titulados que se atopan 
desempregados, así como o número de meses en que, por termo medio, se 
manteñen nesta situación. Para o total do SUG, un 20,1% dos titulados están 
desempregados, sendo o tempo medio de desemprego de 8,91 meses. Por 
ramas de coñecemento, Ciencias Sociais e Xurídicas e Artes e Humanidades 
presentan as porcentaxes máis elevadas de titulados desempregados, 
por enriba do 23%, se ben no caso desta última o tempo medio como 
desempregado é menor, de 7,91 meses fronte aos 8,82 de Ciencias Sociais e 
Xurídicas. No outro extremo sitúanse as tres restantes ramas de coñecemento, 
con porcentaxes de titulados sen emprego de entre o 16,1% e o 16,7%, se 
ben Ciencias da Saúde, cun número medio de meses en desemprego de 
6,90, mellora claramente os datos de Ciencias e de Enxeñaría e Arquitectura, 
que se sitúan en torno aos 9,90 meses.

Táboa 6.24.  Porcentaxe de titulados desempregados e número medio de 
meses en situación de desemprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG 

Rama de coñecemento % de titulados N.º de meses

Artes e Humanidades 23,2% 7,91

Ciencias 16,1% 9,89

Ciencias da Saúde 16,7% 6,90

Ciencias Sociais e Xurídicas 23,7% 8,82

Enxeñaría e Arquitectura 16,7% 9,92

SUG 20,1% 8,91

A Figura 6.58 mostra como se distribúen os titulados en canto ao tempo 
de permanencia en situación de desemprego. A nivel do SUG, un 37,8% 
dos titulados desempregados leva nesta situación menos de 6 meses, un 
30,9% entre 6 meses e un ano, e o 31,4% máis dun ano. Ciencias da Saúde 
é a rama que concentra unha maior proporción de titulados que levan 
menos dun ano desempregados, o 77,4%, cun considerable 48,4% que 
están desempregados desde hai menos de 6 meses. Pola contra, en Artes 
e Humanidades a metade dos titulados levan en situación de desemprego 
desde hai máis dun ano.
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6.6.10. Competencias requiridas no mercado laboral

Para estudar que competencias son requiridas en maior medida no mercado 
laboral baseándonos na percepción dos titulados de másteres, pedíuselles 
a estes que valorasen de 1 (nada importante) a 5 (moi importante) a 
importancia dunha selección de capacidades e coñecementos en canto 
á obtención dun emprego. Así, a Figura 6.59 mostra as ditas valoracións 
a nivel do SUG e obtense que as capacidades de resolver problemas e de 
asumir responsabilidades son as consideradas como máis importantes de 
entre as propostas, ambas as dúas cunha valoración de 4,36, mentres que o 
coñecemento de idiomas se posiciona en último lugar, cun 4,03.
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Figura 6.58.  Tempo permanecido en situación de desemprego.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Con respecto á análise por ramas de coñecemento, a Táboa 6.25 ofrece 
un resumo daquelas competencias máis e menos valoradas polos titulados 
de máster de cada unha das ramas. Á súa vez, na Figura 6.60 detállase a 
valoración media que en cada rama de coñecemento se fai das distintas 
competencias. En liñas xerais, a capacidade de asumir responsabilidades e 
a capacidade de resolver problemas sitúanse como as máis valoradas en 
todas as ramas, mentres que os coñecementos de idiomas e de informática 
son os menos valorados. Á súa vez, a rama de Artes e Humanidades é a 
que outorga unha valoración media máis alta ás capacidades de asumir 
responsabilidades, resolver problemas e traballar en equipo (4,59, 4,46 e 
4,32 respectivamente), mentres que os coñecementos de informática e 
de idiomas son mellor valorados en Enxeñaría e Arquitectura (4,26 e 4,20 
respectivamente), e particularmente pouco valorados en Ciencias da Saúde 
(3,81 e 3,65 respectivamente).

Figura 6.59.  Competencias requiridas no mercado laboral.  
Resultados para o total do SUG.
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Táboa 6.25.  Competencias máis e menos valoradas por rama de coñecemento. 

Rama de coñecemento Máis valoradas Menos valoradas

Artes e Humanidades

Capacidade de asumir 
responsabilidades

Coñecemento de idiomas

Capacidade de resolver 
problemas

Coñecemento de informática

Ciencias

Capacidade de resolver 
problemas

Coñecemento de informática

Capacidade de asumir 
responsabilidades

Coñecemento de idiomas

Ciencias da Saúde

Capacidade de resolver 
problemas

Coñecemento de idiomas

Capacidade de asumir 
responsabilidades

Coñecemento de informática

Ciencias Sociais e Xurídicas

Capacidade de asumir 
responsabilidades

Coñecemento de idiomas

Capacidade de resolver 
problemas

Coñecemento de informática

Enxeñaría e Arquitectura

Capacidade de resolver 
problemas

Capacidade de traballo en 
equipo

Capacidade de asumir 
responsabilidades

Coñecemento de idiomas
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Capacidade de traballo en equipo Coñecemento de informática 
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Figura 6.60.  Competencias requiridas no mercado laboral.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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6.6.11. Imaxe do Máster na empresa

A Figura 6.61 e a Táboa 6.26 recollen a opinión dos titulados de máster 
acerca da imaxe que este ten na empresa en que traballan. Así, un 43,8% 
dos titulados considera que o máster está bastante ou moi valorado na súa 
empresa, mentres que un 35% o percibe como pouco ou nada valorado. Por 
ramas de coñecemento, as mellores valoracións encóntranse nas ramas de 
Ciencias e de Artes e Humanidades, cun 55% e un 46,8% respectivamente de 
titulados que consideran que o máster está bastante ou moi valorado na súa 
empresa, e dentro dos cales é destacable o 25,5% de Artes e Humanidades 
que o perciben como moi valorado. Pola contra, un 43,7% dos titulados 
de Ciencias Sociais e Xurídicas perciben ningunha ou pouca valoración do 
máster por parte da súa empresa, cun destacado 32,4% que considera que 
non está nada valorado.

Figura 6.61.  O máster está ben considerado na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.

Moito Bastante Algo Pouco Nada 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Artes e
Humanidades 

Ciencias Ciencias
da Saúde 

Ciencias Sociais e
Xurídicas  

Enxeñaría e
Arquitectura 

SUG 



262

ÍndiceInicio Cerrar

Táboa 6.26.  O máster está ben considerado na empresa.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 23,4% 6,4% 23,4% 21,3% 25,5%

Ciencias 14,1% 10,9% 19,5% 39,1% 16,4%

Ciencias da Saúde 20,0% 9,1% 20,9% 30,9% 19,1%

Ciencias Sociais e Xurídicas 32,4% 11,3% 20,6% 22,4% 13,3%

Enxeñaría e Arquitectura 16,7% 13,0% 22,8% 30,1% 17,5%

SUG 23,8% 11,2% 21,2% 27,7% 16,1%

6.6.12. Contribución do Máster ao desenvolvemento profesional

A Figura 6.62 e a Táboa 6.27 mostran a opinión dos titulados de máster acerca 
da utilidade dos coñecementos adquiridos neste para o desenvolvemento 
profesional do seu traballo. A nivel do SUG un 39,2% dos titulados 
considera que os ditos coñecementos son bastante ou moi útiles, mentres 
que un 42,4% os valoran como pouco ou nada útiles. A rama de Artes e 
Humanidades é a que realiza unha mellor valoración, co 53,2% dos titulados 
que perciben que os coñecementos adquiridos no máster son bastante ou 
moi útiles, mentres que no outro extremo está Ciencias Sociais e Xurídicas, 
onde para un 47,5% a utilidade dos devanditos coñecementos é pouca ou 
ningunha e onde destaca o 33,3% que a valoran como ningunha.
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Figura 6.62.  O máster contribuíu ao desenvolvemento profesional.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Táboa 6.27.  O máster contribuíu ao desenvolvemento profesional.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 23,4% 4,3% 19,1% 31,9% 21,3%

Ciencias 20,3% 13,3% 18,8% 32,8% 14,8%

Ciencias da Saúde 26,4% 16,4% 18,2% 23,6% 15,5%

Ciencias Sociais e Xurídicas 33,7% 13,8% 19,1% 22,4% 11,1%

Enxeñaría e Arquitectura 24,0% 17,5% 17,5% 26,0% 15,0%

SUG 27,9% 14,5% 18,5% 25,4% 13,7%

6.6.13. Contribución do Máster ao incremento das posibilidades de 
promoción laboral

A Figura 6.63 e a Táboa 6.28 recollen a opinión dos titulados de máster 
acerca de se este contribúe a incrementar as súas posibilidades de ascender 
dentro da empresa. Os datos para o total do SUG reflicten que un 33,9% 
destes considera que o máster contribúe bastante ou moito a este obxectivo, 
mentres que para un 49% contribúe pouco ou nada. Por ramas de 
coñecemento, un 44,7% dos titulados de Artes e Humanidades afirma que 
o máster contribúe bastante ou moito a incrementar as súas posibilidades 
de promoción, cun salientable 29,8% que indica que este contribúe moito. 
No outro extremo sitúanse os titulados de Ciencias Sociais e Xurídicas, onde 
para un 55,6% destes a devandita contribución foi pouca ou ningunha, 
sendo a porcentaxe dos que a consideran ningunha un destacado 40,5%.
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Táboa 6.28.  O máster contribúe ao incremento das posibilidades de promoción laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG. 

Rama de coñecemento Nada Pouco Algo Bastante Moito

Artes e Humanidades 27,7% 14,9% 12,8% 14,9% 29,8%

Ciencias 26,6% 16,4% 18,8% 26,6% 11,7%

Ciencias da Saúde 37,3% 5,5% 23,6% 14,5% 19,1%

Ciencias Sociais e Xurídicas 40,5% 15,1% 14,8% 18,1% 11,6%

Enxeñaría e Arquitectura 29,3% 16,3% 17,9% 22,4% 14,2%

SUG 34,6% 14,4% 17,1% 19,8% 14,1%

6.7. Valoración final da traxectoria

Para obter unha imaxe xeral acerca da valoración que os titulados de máster 
realizan acerca deste, foilles preguntado, tanto aos que traballaron con 
posterioridade a este como aos que non, se consideran que o máster lles 
resultou útil tendo en conta a súa traxectoria laboral posterior, pedíndolles 
que valorasen a dita utilidade desde 1 (nada útil) ata 5 (moi útil). Os datos 
ao respecto recóllense na Figura 6.64 e mostran que, para o total do SUG, 
un 42,1% dos titulados de máster o valora como bastante ou moi útil, 
mentres que un 36,2% o considera pouco ou nada útil. A rama de Artes e 
Humanidades é a que mostra en xeral unha mellor percepción da utilidade 
do máster, cun 58% de titulados que o considera bastante ou moi útil, 
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Figura 6.63.  O máster contribúe ao incremento das posibilidades de promoción laboral. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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mentres que a situación oposta se dá en Ciencias Sociais e Xurídicas e en 
Ciencias da Saúde, onde un 40,8% e un 38,6% respectivamente dos seus 
titulados valoran a utilidade do máster como pouca ou ningunha.

A Figura 6.65 recolle a opinión dos titulados de máster sobre se é necesaria 
máis información dentro da propia universidade sobre a busca de emprego. 
A nivel do SUG, un amplo 90,6% dos titulados considera que si é necesaria, 
oscilando entre o 86,3% de Enxeñaría e Arquitectura e o 95,3% de Ciencias 
da Saúde.

Figura 6.64.  Valoración da utilidade do máster en función da traxectoria  
laboral posterior. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Finalmente, os titulados de másteres do SUG foron preguntados acerca de 
se, volvendo atrás, volverían cursar o mesmo máster. Os resultados a esta 
pregunta, que se recollen na Figura 6.66, mostran unha clara maioría do si, 
co 75,7% dos titulados do SUG que volverían realizar o máster. Por ramas 
de coñecemento, destacan as de Artes e Humanidades, Ciencias Sociais e 
Xurídicas e Enxeñaría e Arquitectura, nas cales un 79,7%, un 78,1% e un 
77,1% dos seus titulados volverían realizar o máster. Á súa vez, en Ciencias 
da Saúde e en Ciencias estas porcentaxes son tamén elevadas, aínda que 
menores, do 70,7% e o 68,4% respectivamente.
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Figura 6.65.  Necesidade de máis información na universidade sobre a procura de 
emprego. 
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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Figura 6.66.  Volvería realizar o máster.  
Resultados por rama de coñecemento e para o total do SUG.
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7.  Comparativa dos resultados do estudo da inserción 
laboral dos titulados en Másteres no SUG 2007-2008, 
2008-2009 e 2009-2010

A análise das distintas cohortes de máster no estudo da inserción laboral 
realizado pola ACSUG nesta experiencia piloto permite obter unha visión 
global dalgúns dos aspectos máis importantes no proceso de inserción 
laboral dos titulados en másteres no SUG. Con todo, é necesario destacar 
que a pesar de presentarse datos referentes aos tres estudos de maneira 
conxunta (EILMásteres07081, EILMásteres08092 e EILMásteres09103), neste 
caso non se trata dunha comparativa de resultados senón de obter unha 
visualización dos principais resultados obtidos nos másteres no SUG relativos 
ao periodo 2007-2010. Existen diversas razóns que non permiten realizar 
unha comparativa, como poden ser as seguintes: 

– O número de másteres analizados nas distintas cohortes está en constante 
evolución: 36 másteres en 2007-2008, 57 másteres en 2008-2009 e 127 
másteres en 2009-2010.

– Os tres estudos foron realizados no mesmo momento do tempo, pese a 
que os titulados que se analizan en cada un deles remataron o máster 
en anos diferentes, o que fai que a valoración dos cambios na situación 
laboral dos mesmos ao longo deste período non sexa pertinente.

7.1. Situación laboral

Coñecer a proporción dos titulados en másteres que entraron no mercado de 
traballo e dos que non se incorporaron aínda é un dos obxectivos principais 
neste estudo. Así mesmo, e aínda que para a análise da situación laboral 
tívose en conta a totalidade de titulados que traballaban no momento da 
realización da enquisa, resulta de interese coñecer que porcentaxe dos 

1 EILMásteres0708: resultados obtidos para os titulados en másteres no SUG no curso académico 2007-2008.
2 EILMásteres0809: resultados obtidos para os titulados en másteres no SUG no curso académico 2008-2009.
3 EILMásteres0910: resultados obtidos para os titulados en másteres no SUG no curso académico 2009-2010.
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mesmos o facía en empregos non relacionados, en maior ou menor medida, 
co máster cursado. 

Deste xeito, a Figura 7.1 e a Táboa 7.1 recollen as porcentaxes de titulados 
que traballan e que non traballan e, dos que o fan, quen desenvolve un 
traballo relacionado co máster e quen non. Obsérvase polo tanto que 
máis da metade dos titulados teñen un emprego relacionado co máster 
que cursaron, sendo esta porcentaxe máis elevada nos titulados de máster 
no ano 2007-2008, cun 63,5%. En canto aos enquisados que non están 
traballando, estes oscilan entre o 16,4% dos titulados no ano 2007-2008 e 
o 26,3% dos titulados no ano 2009-2010.

Táboa 7.1.  Situación dos titulados en másteres (no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster.  

  EILMásteres0708 EILMásteres0809 EILMásteres0910

Si 63,5% 55,2% 51,3%

Si, pero nada relacionado 20,1% 23,6% 22,4%

Non 16,4% 21,2% 26,3%

Con respecto á situación dos titulados que non se atopaban traballando 
no momento da realización da enquisa, esta pode observarse na Figura 7.2 
e na Táboa 7.2. Nelas compróbase que os titulados que buscan emprego 
teñen un maior peso entre aqueles que remataron o máster en 2009-2010, 
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Figura 7.1.  Situación dos titulados en másteres (no momento de realizar a enquisa). 
Resultados por ano de remate do máster. 
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o 20,1%, en parte debido ao menor periodo de tempo transcorrido para eles 
entre a finalización do máster e o momento de realización da enquisa. En 
canto aos titulados que realizan outros estudos e que preparan oposicións, 
estes tamén teñen un peso maior entre os titulados de 2009-2010, sobre 
todo os que realizan outros estudos, cun 4,2% do total, fronte ao 2,8% en 
2007-2008 e 2008-2009.

Táboa 7.2.  Situación dos titulados en másteres que non traballan  
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster. 

  EILMásteres0708 EILMásteres0809 EILMásteres0910

Buscan emprego 12,4% 16,3% 20,1%

Realizan outros estudos 2,8% 2,8% 4,2%

Preparan oposicións 0,6% 0,6% 1,0%

Outros 0,6% 1,7% 1,3%

7.2. Modalidades de contratación

Na Táboa 7.3 recóllese información referente á modalidade de contratación 
dos titulados en másteres así como a súa relación coa Seguridade Social para 
os tres anos de estudo, datos que se representan graficamente nas Figuras 
7.3, 7.4, 7.5 e 7.6. 

Figura 7.2.  Situación dos titulados en másteres que non traballan  
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster.
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Táboa 7.3.  Modalidades de contratación e relación coa Seguridade Social  
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster. 

  EILMásteres0708 EILMásteres0809 EILMásteres0910

Conta propia 6,8% 7,3% 6,4%

Conta allea 93,2% 92,7% 93,6%

Dado de alta 90,0% 100,0% 100,0%

Non dado de alta 10,0% 0,0% 0,0%

Cotiza á Seguridade Social 98,5% 97,4% 97,4%

Non cotiza á Seguridade Social 1,5% 2,6% 2,6%

Fixo 55,1% 55,4% 41,1%

Autónomo por conta allea 1,5% 2,6% 2,3%

Temporal 39,0% 36,5% 43,6%

Bolseiro 3,6% 4,1% 7,6%

En prácticas 0,8% 1,3% 5,3%

A proporción de titulados que traballan por conta propia mantense nos 
mesmos niveis para os tres anos estudados, cun valor aproximado do 7%. 
Con respecto á relación coa Seguridade Social dos titulados, a práctica 
totalidade dos mesmos están dados de alta ou cotizando, tanto para os que 
traballan por conta propia como para os que traballan por conta allea. Máis 
da metade dos titulados que traballan por conta allea teñen un contrato 
fixo, agás aqueles que remataron o máster en 2009-2010, onde a devandita 
porcentaxe cae ata o 41,1%, dándose á súa vez unha maior presenza 
de contratos temporais, de bolseiros e en prácticas. Esta situación pode 
explicarse en parte polo menor tempo do que dispuxeron estes titulados 
para adquirir maior nivel de estabilidade nos seus respectivos empregos. 
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Figura 7.3.  Traballadores por conta propia e por conta allea  
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster.
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Figura 7.4.  Relación coa Seguridade Social por conta propia  
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster.
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Figura 7.5.  Relación coa Seguridade Social dos traballadores por conta allea  
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster.
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Figura 7.6.  Modalidade de contratación dos traballadores por conta allea 
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster.
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7.3. Tempo en atopar emprego e número de empregos

A Figura 7.7 e a Táboa 7.4 recollen a distribución dos titulados en función 
do tempo que transcurreu desde o remate dos estudos de máster ata que 
atopan o primeiro emprego. Nelas destaca o maior peso que nos estudos de 
2008-2009 e 2009-2010 presentan os titulados que tardan máis dun ano en 
atopar emprego, un 27,0% e un 33,8% respectivamente, fronte ao escaso 
11,6% dos titulados en 2007-2008. A pesar de que, como xa se destacou 
con anterioridade, non é axeitado establecer comparacións directas nas tres 
cohortes presentadas, neste caso si que pode observarse o crecente efecto 
da crise no tempo requirido para atopar emprego, o cal foi maior para os 
titulados en 2008-2009 e 2009-2010, en plena crise económica, que para os 
titulados en 2007-2008, onde os efectos da mesma aínda contaban cunha 
menor intensidade. 

Figura 7.7.  Tempo en atopar emprego desde o remate do máster  
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster.
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Táboa 7.4.  Tempo en atopar emprego desde o remate do máster 
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster. 

EILMásteres0708 EILMásteres0809 EILMásteres0910

Menos de 1 mes 24,5% 20,0% 17,4%

Entre 1 e 3 meses 18,1% 17,0% 15,6%

Entre 3 e 6 meses 20,6% 17,8% 17,8%

Entre 6 e 12 meses 25,2% 18,1% 15,4%

Máis de 12 meses 11,6% 27,0% 33,8%

O número de contratos diferentes desde a obtención do título de máster 
para os titulados das tres promocións consideradas recóllese na Figura 7.8 
e na Táboa 7.5. Así, nos tres estudos considerados, máis da metade dos 
enquisados afirman que tiveron un único emprego desde o remate do 
máster, sendo esta porcentaxe lixeiramente superior entre os titulados en 
2010, un 58,4%, que entre os titulados en 2007-2008 e 2008-2009, o 
52,4% e o 54,8% respectivamente. Pola súa parte, son os titulados en 2007-
2008 os que presentan unha proporción maior de enquisados con máis de 
tres empregos desde a obtención do título, un 25,8%, fronte ao 20,8% 
e o 15,9% dos titulados en 2008-2009 e en 2009-2010 respectivamente. 
Estes resultados son razoables, xa que transcorreu un maior tempo desde o 
remate dos estudos do máster para os titulados en 2007-2008 que para os 
de 2008-2009 e 2009-2010.
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Figura 7.8.  Número de contratos despois de rematar o máster 
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster.
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Táboa 7.5.  Número de contratos despois de rematar o máster 
(no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster. 

EILMásteres0708 EILMásteres0809 EILMásteres0910

Un 52,4% 54,8% 58,4%

Dous 21,9% 24,3% 25,6%

Entre 3 e 5 22,5% 19,5% 15,3%

Máis de 5 3,3% 1,3% 0,6%

7.4. Salario

Na Táboa 7.6 e na Figura 7.9 móstrase a distribución dos titulados en canto 
ao seu salario mensual neto. O intervalo salarial que máis titulados concentra 
é o de 1001 a 1400 euros, presentando nos tres anos porcentaxes superiores 
ao 30%. Á súa vez, obsérvase que os enquisados que cobran uns menores 
salarios (por debaixo de 1001 euros) contan cun maior peso entre os titulados 
en 2008-2009 e 2009-2010, cun 28,6% e un 36,3% respectivamente, que 
entre os titulados en 2007-2008, cun 20,9%.

Táboa 7.6.  Salario mensual neto (no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster. 

EILMásteres0708 EILMásteres0809 EILMásteres0910

600 € ou menos 4,7% 6,9% 11,3%

601 € - 1000 € 16,2% 21,7% 25,0%

1001 € - 1400 € 35,3% 30,0% 34,6%

1401 € - 1800 € 26,6% 23,1% 17,1%

1801 € - 2200 € 8,6% 12,9% 8,0%

2201 € - 2600 € 5,0% 2,5% 1,9%

2601 € ou máis 3,6% 2,9% 2,1%
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Na Figura 7.10 recóllese o salario medio para os titulados de másteres dos 
tres anos estudados. Tal e como se aprecia, o salario medio para os titulados 
en 2009-2010 é menor que para os titulados en 2008-2009, e á súa vez este 
é menor que para os titulados en 2007-2008. De novo, o establecemento 
de comparacións resulta problemático, ao realizar a enquisa no mesmo 
momento temporal para as tres cohortes de titulados en másteres. De todos 
os xeitos, a influencia da crise pode notarse nos menores salarios medios 
percibidos por aqueles titulados que remataron o máster en 2008-2009 e 
2009-2010.
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2601 € ou máis2201 €- 2600 €

Figura 7.9.  Salario mensual neto (no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster.
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7.5. Valoración final

Na Figura 7.11 e na Táboa 7.7 pódese apreciar que a porcentaxe de 
enquisados que volverían realizar o mesmo máster mantense en valores 
similares para os tres anos analizados. Entre os titulados en 2007-2008, un 
75% volverían realizar o máster, cifra que descende ata o 73,8% entre os 
titulados de 2008-2009, para volver incrementarse entre os titulados en 
2009-2010, o 75,7%.

Figura 7.10.  Salario medio (no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster.
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Táboa 7.7.  Volvería realizar o máster (no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster. 

  EILMásteres0708 EILMásteres0809 EILMásteres0910

Si 75,0% 73,8% 75,7%

Non 25,0% 26,2% 24,3%
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Figura 7.11.  Volvería realizar o máster (no momento de realizar a enquisa).  
Resultados por ano de remate do máster.
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Anexo I. Ficha técnica do estudo

FICHA TÉCNICA

Ámbito
Sistema Universitario de Galicia 
(UDC, USC e UVIGO)

Unidade de mostraxe/Unidade 
informante

Titulados en másteres no SUG 2007-2008,  
2008-2009 e 2009-2010

Poboación 2915

Mostra 2242

Mostraxe Realizouse un estudo exhaustivo

Erro de mostraxe
Cun nivel de confianza do 95%, obtívose un erro  
de mostraxe do +/-0,99

TRABALLO DE CAMPO

Coordinación ACSUG

Empresa Instituto Sondaxe, S.L.

Xornada de formación ACSUG

Data xornada de formación 26 de abril de 2013

Recollida da información Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI)

Datas 02.05.2013 ata 12.06.2013
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Anexo II. Cuestionario

DATOS PERSOAIS:

P1. Sexo:  Home  
  Muller

P2. Ano de nacemento: _________

P3. Nacionalidade: _________________
(En caso de nacionalidade española) Provincia de residencia: _________

P4. Indique o nivel de estudos máis alto completado pola súa nai:
  Sen estudos
  Estudos primarios
  Bacharelato/Formación profesional
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Máster
  Doutoramento
  Outras respostas (especificar)____________________________

P5. Indique o nivel de estudos máis alto completado polo seu pai:
   Sen estudos
  Estudos primarios
  Bacharelato/Formación profesional
  Universitarios medios
  Universitarios superiores
  Máster
  Doutoramento
  Outras respostas (especificar)____________________________

DATOS ACADÉMICOS:

P6. Título: Máster universitario en _______________________________

P7. Especialidade do título:____________________________________
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P8. Rama de coñecemento: 
	  Artes e Humanidades
	  Ciencias
	  Ciencias da Saúde
	  Ciencias Sociais e Xurídicas
	  Enxeñaría e Arquitectura

P9. Título interuniversitario:
	  Si 
	  Non (FILTRO: PASAR A P11)

P10. Universidade coordinadora: ___________________________________
Universidade/s participante/s: ____________________________________

P11. Nº ECTS do título: 
  60 ECTS  90 ECTS  120 ECTS

P12. Orientación do título: 
	  Académica
	  Investigadora
	  Profesionalizante
	  Investigadora-profesionalizante
	  Outra (especificar):_____________________________________
 
P13. Anos empregados na realización do título: ____

P14. Ano de depósito do título: ____

P15. Indique a titulación ou titulacións que cursou e o ano de 
finalización: 
Titulación 1: __________________ Ano de finalización: ________________
Titulación 2: __________________ Ano de finalización: ________________
Titulación 3: __________________ Ano de finalización: ________________
Titulación 4: __________________ Ano de finalización: ________________
(SE EN P15 CONTESTOU SÓ UNHA TITULACIÓN, PASAR A P17)
(SE EN P15 CONTESTOU MÁIS DUNHA TITULACIÓN, PASAR A P16)

P16. No caso de ter cursado máis dunha titulación, indique a titulación 
máis relacionada cos contidos do máster: ___________________________

P17. Indique a universidade onde cursou dita titulación: ______________

P18. Indique a nota media do seu expediente académico ao acabar a 
súa titulación universitaria previa:
	  Aprobado [1, 2) / [5, 7)
	  Notable [2, 3) / [7, 9)
	  Sobresaínte [3, 4) / [9, 10)
	  Matrícula de honra 4 / 10
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ASPECTOS XERAIS DO MÁSTER:

P19: Cales foron os motivos que o levaron a matricularse no máster? 
  Complementar a formación académica previa para poder realizar o 
doutoramento e adicarse á investigación
  Complementar a formación académica para unha maior especialización 
no mercado de traballo (ampliar as saídas profesionais, desenvolvemento 
profesional, ter máis oportunidades, etc.)
  Detectei necesidades formativas na miña experiencia laboral anterior
  Era necesario ou obrigatorio para o meu futuro emprego/perspectiva 
laboral (profesores de secundaria, avogados, etc.)
  Outros (especificar):_____________________________________________

Valore os seguintes aspectos do máster:
1 2 3 4 5

P20 Planificación das ensinanzas (estrutura do máster, horarios, 
distribución da carga de traballo, etc.)

P21 Competencias (coñecementos, destrezas e habilidades)
P22 Metodoloxías de ensino-aprendizaxe e avaliación
P23 Profesorado
P24 Recursos materiais
P25 Coordinación

P26 Traballo Fin de Máster (contidos e desenvolvemento do 
Traballo Fin de Máster)

Escala de valoración: 1 (Moi malo) ata 5 (Moi bo)

P27. Na planificación das ensinanzas do máster, existían Prácticas 
Externas?
	  Si
	  Non (FILTRO: PASAR A P30)

P28. As Prácticas Externas eran: 
	  Obrigatorias 
	  Optativas

N/A 1 2 3 4 5

P29

Realizou as devantitas Prácticas Externas?

Valore de 1 a 5 o desenvolvemento de ditas Prácticas Externas

N/A: Non aplica. Escala de valoración: 1 (Moi malo) ata 5 (Moi bo)

P30. Cales son, ao seu entender, as principais carencias do máster? ____
1 2 3 4 5

 
 
 
P31

Independentemente da súa experiencia posterior no mercado 
de traballo, considera que o máster ofreceulle formación 
adicional con respecto á que adquirira durante os seus estudos 
universitarios previos?

Escala de valoración: 1 (Ningunha) ata 5 (Moita)
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EXPERIENCIA LABORAL PREVIA AO MÁSTER

P32. Traballou algunha vez dende que acabou a súa titulación ou 
titulacións previas pero antes de comezar o máster? (non teña en conta 
a realización de prácticas incluídas na/s titulación/s)
	  Si (FILTRO: PASAR A P34)
	  Non

P33. Buscou emprego activamente?
	  Si (FILTRO: PASAR A P41)
	  Non (FILTRO: PASAR A P41)

P34. Estaba traballando no momento de empezar o máster?
	  Si, e deixei o traballo para facer o máster 
	  Si, e compaxinei o traballo co máster 
	  Non estaba traballando 

1 2 3 4 5

P35 En que medida ese traballo estaba relacionado co contido do 
máster?

Escala de valoración: 1 (Ningunha) ata 5 (Moita)

P36. Que tipo de relación laboral tivo?
	  Fixo4 
	  Autónomo. Por conta propia (varios clientes)
	  Autónomo. Por conta allea (un só cliente)
	  Temporal5 
	  Bolseiro6 
	  Contrato en prácticas 
	  Sen contrato
	  Outros7 _____________________________________________

P37. Cotizaba á Seguridade Social?8

	  Si 
	  Non

4 Contrato indefinido, Contrato indefinido de fixos-descontinuos, Contratación de discapacitados, Contrato 
para o fomento da contratación indefinida.
5 Contrato para a formación, Contrato temporal para traballadores desempregados en situación de exclusión 
social, Contrato de obra ou servizo determinado, Contrato eventual por circunstancias da produción, Contrato 
de interinidade, Contratación en substitución por anticipación da idade de xubilación, Contrato de inserción
6 Bolsas de formación tipo FPI, FPU, Ramón y Cajal, Parga Pondal, Ángeles Alvariño, María Barbeito, Marie 
Curie, outras de diferentes fundacións, etc.
7 Contrato de relevo, Contrato de traballo a domicilio, etc.
8 Están incluídos dentro do campo de aplicación do sistema da Seguridade Social todos os españois que 
residen en España, e os estranxeiros que residan ou se atopen legalmente en España, sempre e cando exerzan 
a súa actividade no territorio nacional, e estean incluídos nalgunha das seguintes categorías: traballadores por 
conta allea, traballadores por conta propia ou autónomos, socios traballadores de cooperativas, estudantes e 
funcionarios públicos, civís ou militares. 
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P38. Cal era a súa xornada de traballo?
	  Xornada completa
	  Tempo parcial

P39. Indique o rango en que se atopaba o seu salario mensual neto:
	  600 € ou menos
	  Entre 601 € e 1000 €
	  Entre 1001 € e 1400 €
	  Entre 1401 € e 1800 €
	  Entre 1801 € e 2200 €
	  Entre 2201 € e 2600 €
	  Máis de 2600 €
	  Non sabe/Non contesta (FILTRO: PASAR A P41)

P40. Indique o número de pagas que recibía ao ano: 
	  12 pagas
	  14 pagas
	  __ pagas

EXPERIENCIA LABORAL POSTERIOR AO MÁSTER

P41. Ten vostede emprego actualmente?
  Si (FILTRO: PASAR A P45, CONTESTAR O BLOQUE “TRABALLA NA 
ACTUALIDADE”: P46- P82, E DESPOIS P121-123)

  Non, pero estou a buscar emprego de maneira activa (FILTRO: PASAR A P43)
  Non, e non estou a buscar emprego de maneira activa (FILTRO: PASAR A 
P42 E DESPOIS A P44)

P42. Cal é o motivo polo que non busca emprego? (FILTRO: PASAR A 44)
 Estou a preparar oposicións
 Estou a realizar outros estudos (especificar o tipo de estudos):________
 Estou a coidar de familiares
 Outros casos (xubilación, invalidez, etc.) (especificar):______

P43. Está rexistrado como demandante de emprego nalgunha oficina 
pública de emprego?
	  Si 
	  Non

P44. Traballou algunha vez dende a finalización do máster?
  Si (FILTRO: PASAR A P45 E CONTESTAR O BLOQUE “NON TRABALLA NA 
ACTUALIDADE”: P83-P120)
 Non (FILTRO: PASAR AO BLOQUE VALORACIÓN GLOBAL: P121-123)
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P45. Cantos meses transcorreron dende que finalizou o máster ata que 
atopou o seu primeiro emprego? ____meses
	  0 meses, xa estaba a traballar antes de finalizar o máster 
	  0 meses, comecei nun novo traballo cando finalicei o máster 

TRABALLA NA ACTUALIDADE

1 2 3 4 5

P46 En que grao considera que o seu traballo actual está relacionado coa 
formación recibida no máster? 

Escala de valoración: 1 (Nada relacionado) ata 5 (Moi relacionado)

1 2 3 4 5

P47 Como valora a formación proporcionada polo máster para o 
cumprimento do seu traballo actual? 

Escala de valoración: 1 (Nada importante) ata 5 (Moi importante)

P48. Considera necesaria unha formación universitaria para realizar o 
seu traballo actual?
	  Si 
	  Non

P49. En que zona está a desenvolver a súa actividade laboral actual? 
	  A Coruña (FILTRO: PASAR A P51)
	  Pontevedra (FILTRO: PASAR A P51)
	  Lugo (FILTRO: PASAR A P51)
	  Ourense (FILTRO: PASAR A P51)
	  Resto de España
	  Resto da Unión Europea
	  Resto do mundo

P50. No caso de non traballar en Galicia, indique o motivo:
	  Non ter atopado traballo
	  Mellor oferta no exterior
	  Razóns persoais
	  Só veu a Galicia para realizar os estudos de máster
	  Outros (especificar):____________________________________

P51.Cantos meses leva traballando no seu emprego actual?: _____meses

P52. En que tipo de organización traballa actualmente?
 Administración pública/Empresa pública
 Empresa privada. De 2 a 10 traballadores en toda a organización
 Empresa privada. De 10 a 50 traballadores en toda a organización
 Empresa privada. De máis de 50 traballadores en toda a organización
 Por conta propia 
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P53. Que tipo de relación laboral ten actualmente?
	  Fixo9 
	  Autónomo. Por conta propia (varios clientes)
	  Autónomo. Por conta allea (un só cliente)
	  Temporal10 
	  Bolseiro11 
	  Contrato en prácticas 
	  Sen contrato
	  Outros12 _____________________________________________

P54. Cotiza á Seguridade Social13 no seu emprego actual?
	  Si 
	  Non

P55. Cal é a súa xornada de traballo no seu emprego actual?
	  Xornada completa
	  Tempo parcial

P56. Indique o rango no que se atopaba o seu salario mensual neto no 
seu emprego actual:
	  600 € ou menos
	  Entre 601 € e 1000 €
	  Entre 1001 € e 1400 €
	  Entre 1401 € e 1800 €
	  Entre 1801 € e 2200 €
	  Entre 2201 € e 2600 €
	  Máis de 2600 €
	  Non sabe/Non contesta (FILTRO: PASAR A P58)

P57. Indique o número de pagas que recibe ao ano no seu emprego 
actual: 
	  12 pagas
	  14 pagas
	  __ pagas

9 Fixo: Contrato indefinido, Contrato indefinido de fixos-descontinuos, Contratación de discapacitados, 
Contrato para o fomento da contratación indefinida
10 Temporal: Contrato para a formación, Contrato temporal para traballadores desempregados en situación 
de exclusión social, Contrato de obra ou servizo determinado, Contrato eventual por circunstancias da 
produción, Contrato de interinidade, Contratación en substitución por anticipación da idade de xubilación, 
Contrato de inserción
11 Bolseiro: Bolsas de formación tipo FPI, FPU, Ramón y Cajal, Parga Pondal, Ángeles Alvariño, María 
Barbeito, Marie Curie, outras de diferentes fundacións, etc.
12 Outros: Contrato de relevo, Contrato de traballo a domicilio, etc.
13 Están incluídos dentro do campo de aplicación do sistema da Seguridade Social todos os españois que 
residen en España, e os estranxeiros que residan ou se atopen legalmente en España, sempre e cando exerzan 
a súa actividade no territorio nacional, e estean incluídos nalgunha das seguintes categorías: traballadores por 
conta allea, traballadores por conta propia ou autónomos, socios traballadores de cooperativas, estudantes e 
funcionarios públicos, civís ou militares. 
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Utilizou as seguintes vías de busca de emprego para conseguir o seu 
traballo actual:

SI NON

P58 Presentación a oposición/concurso público 

P59 A través dunha axencia pública de emprego 

P60 A través dunha axencia privada de emprego 

P61 A través de portais de busca de emprego na web 

P62 Respondín a anuncios de traballo 

P63 Candidatura espontánea 

P64 Quedei na empresa onde fixen as prácticas do máster

P65 A través de contactos establecidos nas prácticas do máster 

P66 A través doutros contactos persoais 

P67 Outros (especificar)

P68. Indique, de entre as anteriores vías de busca de emprego, cal 
considera que lle serviu para atopar o seu emprego actual?: 
________________________________________________________

En que grao considera importantes, segundo a súa experiencia, os 
seguintes factores para a obtención dun traballo?:

1 2 3 4 5

P69 O título do máster 

P70 O expediente académico obtido no máster 

P71 A especialidade do máster 

P72 A reputación do centro onde realizou o máster

Escala de valoración: 1 (Nada importante) ata 5 (Moi importante)

En que grao considera importantes, segundo a súa experiencia, as 
seguintes competencias para a obtención dun traballo?:

1 2 3 4 5

P73 Experiencia laboral relacionada

P74 Capacidade de traballo en equipo

P75 Capacidade para resolver problemas

P76 Capacidade de asumir responsabilidades

P77 Coñecemento de idiomas

P78 Coñecementos de informática

Escala de valoración: 1 (Nada importante) ata 5 (Moi importante)
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P79. Indique o número de traballos que tivo dende a finalización do 
máster: ___
Valore os seguintes aspectos do seu traballo actual:

1 2 3 4 5

P80 O máster está ben considerado no seu ámbito laboral

P81
O máster contribuíu ou contribúe ao incremento das 
posibilidades reais de promoción dentro do seu ámbito laboral

P82
O máster contribuíu ao desenvolvemento profesional no 
traballo actual

Escala de valoración: 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)

(PASAR DIRECTAMENTE AO APARTADO DE VALORACIÓN GLOBAL: P121-123)

NON TRABALLA NA ACTUALIDADE

1 2 3 4 5

P83 En que grao considera que ese traballo estaba relacionado coa 
formación recibida no máster?:

Escala de valoración: 1 (Nada relacionado) ata 5 (Moi relacionado)

1 2 3 4 5

P84 Como valora a formación proporcionada polo máster para o 
cumprimento dese traballo?:

Escala de valoración: 1 (Nada importante) ata 5 (Moi importante)

P85. Considera necesaria unha formación universitaria para realizar ese 
traballo?
	  Si 
	  Non

P86. En que zona desenvolveu ese traballo? 
	  A Coruña (FILTRO: PASAR A P88)
	  Pontevedra (FILTRO: PASAR A P88)
	  Lugo (FILTRO: PASAR A P88)
	  Ourense (FILTRO: PASAR A P88)
	  Resto de España
	  Resto da Unión Europea
	  Resto do mundo

P87. No caso de que dito traballo non fose en Galicia, indique o motivo:
	  Non ter atopado traballo
	  Mellor oferta no exterior
	  Razóns persoais
	  Só veu a Galicia para realizar os estudos de máster
	  Outros (especificar):____________________________________
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P88. Cantos meses estivo traballando nese emprego?:______meses

P89. Cantos meses leva desempregado?:______meses

P90. En que tipo de organización traballaba nese emprego?
 Administración pública/Empresa pública
 Empresa privada. De 2 a 10 traballadores en toda a organización
 Empresa privada. De 10 a 50 traballadores en toda a organización
 Empresa privada. De máis de 50 traballadores en toda a organización
 Por conta propia 

P91. Que tipo de relación laboral tivo nese traballo?
	  Fixo14 
	  Autónomo. Por conta propia (varios clientes)
	  Autónomo. Por conta allea (un só cliente)
	  Temporal15 
	  Bolseiro16 
	  Contrato en prácticas 
	  Sen contrato
	  Outros17 _____________________________________________

P92. Cotizaba á Seguridade Social18 nese traballo?
	  Si 
	  Non

P93. Cal era a súa xornada de traballo nese emprego?
	  Xornada completa
	  Tempo parcial

14 Contrato indefinido, Contrato indefinido de fixos-descontinuos, Contratación de discapacitados, 
Contrato para o fomento da contratación indefinida
15 Contrato para a formación, Contrato temporal para traballadores desempregados en situación de 
exclusión social, Contrato de obra ou servizo determinado, Contrato eventual por circunstancias da produción, 
Contrato de interinidade, Contratación en substitución por anticipación da idade de xubilación, Contrato de 
inserción.
16 Bolsas de formación tipo FPI, FPU, Ramón y Cajal, Parga Pondal, Ángeles Alvariño, María Barbeito, Marie 
Curie, outras de diferentes fundacións, etc.
17 Contrato de relevo, Contrato de traballo a domicilio, etc.
18 Están incluídos dentro do campo de aplicación do sistema da Seguridade Social todos os españois que 
residen en España, e os estranxeiros que residan ou se atopen legalmente en España, sempre e cando exerzan 
a súa actividade no territorio nacional, e estean incluídos nalgunha das seguintes categorías: traballadores por 
conta allea, traballadores por conta propia ou autónomos, socios traballadores de cooperativas, estudantes e 
funcionarios públicos, civís ou militares. 
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P94. Indique o rango no que se atopaba o seu salario mensual neto 
nese emprego:
	  600 € ou menos
	  Entre 601 € e 1000 €
	  Entre 1001 € e 1400 €
	  Entre 1401 € e 1800 €
	  Entre 1801 € e 2200 €
	  Entre 2201 € e 2600 €
	  Máis de 2600 €
	  Non sabe/Non contesta (FILTRO: PASAR A P96)

P95. Indique o número de pagas que recibía ao ano nese emprego: 
	  12 pagas
	  14 pagas
	  __ pagas

Utilizou as seguintes vías de busca de emprego para conseguir ese 
traballo:

SI NO

P96 Presentación a oposición/concurso público 

P97 A través dunha axencia pública de emprego 

P98 A través dunha axencia privada de emprego 

P99 A través de portais de busca de emprego na web 

P100 Respondín a anuncios de traballo 

P101 Candidatura espontánea 

P102 Quedei na empresa onde fixen as prácticas do máster

P103 A través de contactos establecidos nas prácticas do máster 

P104 A través doutros contactos persoais 

P105 Outros (especificar)

P106. Indique, de entre as anteriores vías de busca de emprego, cal 
considera que lle serviu para atopar ese emprego: 
_________________________________________________________

En que grao considera importantes, segundo a súa experiencia, os 
seguintes factores para a obtención dun traballo?:

1 2 3 4 5

P107 O título do máster 

P108 O expediente académico obtido no máster 

P109 A especialidade do máster 

P110 A reputación do centro onde realizou o máster

Escala de valoración: 1 (Nada importante) ata 5 (Moi importante)
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En que grao considera importantes, segundo a súa experiencia, as 
seguintes competencias para a obtención dun traballo?:

1 2 3 4 5

P111 Experiencia laboral relacionada

P112 Capacidade de traballo en equipo

P113 Capacidade para resolver problemas

P114 Capacidade de asumir responsabilidades

P115 Coñecemento de idiomas

P116 Coñecementos de informática

Escala de valoración: 1 (Nada importante) ata 5 (Moi importante)

P117. Indique o número de traballos que tivo dende a finalización do 
máster: ___
Valore os seguintes aspectos dese traballo:

1 2 3 4 5

P118 O máster está ben considerado no ámbito laboral 

P119
O máster contribuíu ao desenvolvemento profesional nese 
traballo 

Escala de valoración: 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)

1 2 3 4 5

P120
Considera que o máster pode contribuír a súa posible 
incorporación ao mercado laboral

Escala de valoración: 1 (Moi en desacordo) ata 5 (Moi de acordo)

(PASAR DIRECTAMENTE AO APARTADO DE VALORACIÓN GLOBAL: P121-123)

VALORACIÓN GLOBAL DO MÁSTER

1 2 3 4 5

P121 Diría vostede que o máster que realizou lle resultou útil 
tendo en conta a súa posterior traxectoria laboral?:

Escala de valoración: 1 (Nada útil) ata 5 (Moi útil)

P122. Volvendo atrás, volvería facer vostede o máster? 
	  Si 
	  Non

P123. Considera que sería necesaria máis información dentro da propia 
universidade sobre a busca de emprego?
	  Si 
	  Non
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Anexo III. Distribución dos másteres por rama de 
coñecemento e curso académico

Neste anexo preséntase a distribución dos másteres por rama de coñecemento 
da cal foron obxecto de análise e por curso académico. Algúns másteres están 
adscritos a varias ramas de coñecemento, polo que á hora de agrupalos para 
realizar as correspondentes análises empregouse como criterio consideralos 
dentro da rama de coñecemento pola que obtiveron a avaliación previa á 
verificación.

ARTES E HUMANIDADES
Máster universitario en ... 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Artes Escénicas
Edición
Estudos Ingleses Avanzados: Interpretación Textual e Cultural das 
Sociedades Anglófonas Contemporáneas
Estudos Ingleses: Tendencias Actuais e Aplicacións
Estudos Lingüísticos
Estudos Medievais Europeos: Imáxenes, Textos e Contextos
Estudos Teóricos e Comparados da Literatura e da Cultura
Filosofía: Cuestións Actuais
Historia Contemporánea
Historia, Territorio e Recursos Patrimoniais
Intervención Logopédica na Infancia e na Adolescencia
Lingua e Usos Profesionais
Lingüística e as súas Aplicacións
Lingüística Galega *
Planificación da Lingua Galega
Servizos Culturais
Tradución e Paratradución

* Existía poboación no curso académico 2009-2010 pero non se acadou mostra
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CIENCIAS
Máster universitario en ... 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Acuicultura
Biodiversidade e Conservación do Medio Natural
Bioloxía Molecular, Celular e Xenética
Biotecnoloxía
Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria
Ciencia e Tecnoloxía Ambiental
Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases
Ciencia e Tecnoloxía de Materiais
Ciencia e Tecnoloxía Química
Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía Física e Cambio 
Climático
Ecosistemas Terrestres, Uso Sostenible e Implicacións Ambientais
Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética
Física Aplicada
Física Nuclear e de Partículas e as súas Aplicacións Tecnolóxicas e 
Médicas
Innovación en Seguridade e Tecnoloxía Alimentarias
Investigación en Ciencias da Visión
Lóxica e Filosofía da Ciencia
Matemáticas
Medio Ambiente e Recursos Naturais
Metodoloxías e Aplicacións en Ciencias da Vida
Neurociencia
Química Ambiental e Fundamental
Química Avanzada
Técnicas Estatísticas

CIENCIAS DA SAÚDE
Máster universitario en ... 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Asistencia e Investigación Sanitaria
Atención Sanitaria, Xestión e Coidados
Intervención na Discapacidade e na Dependencia
Investigación Básica e Aplicada en Ciencias Veterinarias
Investigación Biomédica
Investigación e Desenvolvemento de Medicamentos
Investigación en Medicina e Sanidade Veterinaria
Nutrición
Prevención de Riscos Laborais e Saúde Medioambiental
Xerontoloxía
Xestión e Investigación da Discapacidade e Dependencia
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CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS
Máster universitario en ... 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Administración Integrada de Empresas: Responsabilidade Social 
Corporativa, Calidade e Medio Ambiente
Asesoramento Xurídico Empresarial
Banca e Finanzas
Comercio Internacional
Comunicación e Industrias Creativas
Creación, Dirección e Innovación na Empresa
Dereito das Administracións e Institucións Públicas
Dereito Privado
Dereito Urbanístico e do Medio Ambiente
Dereito: Especialidade en Estudos da Unión Europea
Desenvolvemento Económico e Innovación
Desenvolvemento Rexional e Integración Económica
Dificultades da Aprendizaxe e Procesos Cognitivos
Dirección de Empresas
Dirección e Planificación do Turismo
Economía
Economía: Organización Industrial e Mercados Financeiros
Educación, Xénero e Igualdade
Estudos de Xénero
Estudos Internacionais
Fiscalidade Internacional e Comunitaria
Industria e Economía Leiteira
Innovación Industrial e Optimización de Procesos
Innovación, Orientación e Avaliación Educativa
Intervención Multidisciplinar na Diversidade en Contextos Educativos
Investigación na Actividade Física, Deporte e Saúde
Investigación en Comunicación
Investigación en Contabilidade e Finanzas
Investigación en Educación, Diversidade Cultural e Desenvolvemento 
Comunitario
Investigación en Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía
Investigación en Tecnoloxías da Información
Investigación Psicosocioeducativa con Adolescentes en Contextos 
Escolares
Menores en Situación de Desprotección e Conflito Social
Migracións Internacionais: Investigación, Políticas Migratorias e 
Mediación Intercultura
Ordenación Xurídica do Mercado
Política Lingüística e Planificación da Lingua Galega
Políticas Comunitarias e Cooperación Territorial
Prevención de Riscos Laborais
Procesos de Formación
Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria e Bacharelato, 
Formación Profesional e Ensinanza de Idiomas
Psicoloxía Aplicada
Psicoxerontoloxía
Xestión do Desenvolvemento Sostible
Xestión e Dirección Laboral
Xestión e Políticas Públicas
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ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA
Máster universitario en ... 2007-2008 2008-2009 2009-2010

Aplicacións de Procesado de Sinal en Comunicacións (SIGMA)
Computación
Consultoría do Software Libre
Contaminación Industrial: Avaliación, Prevención e Control
Dirección de Proxectos
Dirección e Xestión da Loxística e a Cadea de Subministración
Dirección Integrada de Proxectos
Enerxía e Sustentabilidade
Enxeñaría Ambiental
Enxeñaría da Auga
Enxeñaría da Edificación e Construcións Industriais
Enxeñaría de Procesos Químicos e Ambientais
Enxeñaría da Soldadura
Enxeñaría Marítima
Enxeñaría Matemática
Enxeñaría para o Desenvolvemento Rural
Enxeñaría Telemática
Enxeñaría Térmica
Fotónica e Tecnoloxías do Láser
Informática
Investigación Agraria e Forestal
Investigación en Tecnoloxías e Procesos Avanzados na Industria
Química Teórica e Modelización Computacional
Radiocomunicación e Enxeñaría Electromagnética
Rehabilitación Arquitectónica
Sistemas Software Intelixentes e Adaptables
Tecnoloxía Medioambiental
Tecnoloxías da Información e Comunicacións en Redes Móbiles
Tecnoloxías e Procesos na Industria do Automóbil
Teoría do Sinal e Comunicacións
Urbanismo: Planes e Proxectos. Do Territorio á Cidade
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Anexo IV. Referencias e bibliografía complementaria

A continuación inclúese unha relación de referencias bibliográficas e 
de recursos na rede empregados para a realización deste informe e/ou 
relacionados coa súa temática.

Estudos da ACSUG

ACSUG (2004). Proxecto de inserción laboral dos titulados polo sistema 
universitario de Galicia 1996-2001.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserción-laboral/1

ACSUG (2006). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2001-2003.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserción-laboral/2

ACSUG (2007). A demanda de titulados por parte das Pemes galegas
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserción-laboral/

ACSUG (2008). Accedendo ao mercado laboral: un estudo por titulacións 
1996-2003
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserción-laboral/

ACSUG (2008). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2003-2005.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserción-laboral/3

ACSUG (2009). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2005-2006.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserción-laboral/4

ACSUG (2010). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2006-2007.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserción-laboral/5

ACSUG (2011). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2007-2008.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserción-laboral/6 

http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserciÛn-laboral/1
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserciÛn-laboral/2
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserciÛn-laboral/
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserciÛn-laboral/
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserciÛn-laboral/3
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserciÛn-laboral/4
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserciÛn-laboral/5
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserciÛn-laboral/6 
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ACSUG (2013). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2008-2009.
http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserción-laboral/7

ACSUG (2014). Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema 
Universitario de Galicia 2009-2010.

http://www.acsug.es/gl/node/2396

Estudos doutras axencias (nacionais)

ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2007). 
IX foro de ANECA: la Universidad del siglo XXI.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA

ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(2008).X foro de ANECA: Los nuevos títulos de máster y la competitividad en 
las universidades.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA

ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2009). 
Los procesos de inserción laboral de los titulados universitarios en España.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Insercion-laboral

ANECA. Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (2009). 
El debate sobre las competencias.
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-
interes/Insercion-laboral

AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2003). Educació superior i treball a Catalunya.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html

AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2007). Educació superior i treball a Catalunya: anàlisi dels factors 
d’inserció laboral.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html

AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2008). Tercer estudio de inserción laboral de los graduados de las 
universidades catalanas.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html

http://www.acsug.es/gl/documentacion/publicacions/inserciÛn-laboral/7
http://www.acsug.es/gl/node/2396
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Publicaciones-del-Foro-ANECA
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Insercion-laboral
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Insercion-laboral
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Insercion-laboral
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Otros-documentos-de-interes/Insercion-laboral
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html
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AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2010). Adequació de la formació universitària al mercat de tre ball.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html

AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2010). Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html

AQU CATALUNYA. Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (2011). Treballar després de la universitat. La qualitat de l’ocupa-
ció de la població graduada i doctorada a Catalunya.
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html

Estudos doutros organismos e institucións (nacionais e internacionais) 

Bancaja – IVIE (Marzo, 2009). Distribución geográfica del capital humano de 
los emprendedores. Cuadernos de Capital Humano, 2009-99.
http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=resumen&d 
ocumento=CH+2009-99&idioma=ES&tipo=CH&anyo=

Bancaja – IVIE (Junio 2009). Perspectivas de futuro del capital humano y los 
emprendedores en España. Cuadernos de Capital humano, 2009-101.
http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=resumen&d
ocumento=CH+2009-101&idioma=ES&tipo=CH&anyo=

EUA. European University Association (2007). Trends V: Universities shaping 
the European Higher Education Area. EUA Publications.
http://www.eua.be/publications.aspx#c399

Fundación CYD (2008). Barómetro CYD. El papel de la Universidad en 
España. Colección de documentos CYD 9/2008.
http://www.fundacioncyd.org/wps/portal/WebPublica/General?WCM_
GLOBAL_CONTEXT=/WebCorporativa_es/webfcyd_es/publicacionescyd/ do-
cumentosfcyd/

Universidad Carlos III de Madrid. Conclusiones XIII Estudio de Inserción 
Profesional de los titulados en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Promoción2007.
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/XIV_Estudio_Insercion_ 
Profesional

Universidad Carlos III de Madrid. Presentación y conclusiones XIV Estudio de 
Inserción Profesional de los titulados en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Promoción 2008.
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/XIV_Estudio_Insercion_ 
Profesional

http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html
http://www.aqu.cat/aqu/publicacions/insercio_laboral_es.html
http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=resumen&d ocumento=CH+2009-99&idioma=ES&tipo=CH&anyo=
http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=resumen&d ocumento=CH+2009-99&idioma=ES&tipo=CH&anyo=
http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=resumen&documento=CH+2009-101&idioma=ES&tipo=CH&anyo=
http://www.ivie.es/ivie/servlet/DocumentoListadoServlet?estado=resumen&documento=CH+2009-101&idioma=ES&tipo=CH&anyo=
http://www.eua.be/publications.aspx#c399
http://www.fundacioncyd.org/wps/portal/WebPublica/General?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/WebCorporativa_es/webfcyd_es/publicacionescyd/ documentosfcyd/
http://www.fundacioncyd.org/wps/portal/WebPublica/General?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/WebCorporativa_es/webfcyd_es/publicacionescyd/ documentosfcyd/
http://www.fundacioncyd.org/wps/portal/WebPublica/General?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/WebCorporativa_es/webfcyd_es/publicacionescyd/ documentosfcyd/
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/XIV_Estudio_Insercion_ Profesional
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/XIV_Estudio_Insercion_ Profesional
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/XIV_Estudio_Insercion_ Profesional
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/XIV_Estudio_Insercion_ Profesional
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Universidad Carlos III de Madrid. Presentación y conclusiones XIV Estudio de 
Inserción Profesional de los titulados en la Universidad Carlos III de Madrid. 
Promoción 2009.
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/XIV_Estudio_Insercion_ 
Profesional

Universidade da Coruña. Observatorio Ocupacional (2009). La inserción 
laboral de los graduados de la Universidad de A Coruña 2006/2007.
http://www.observatorio.udc.es/

Universidade da Coruña. Observatorio Ocupacional (2010). La inserción 
laboral de los graduados de la Universidad de A Coruña 2007/2008.
http://www.observatorio.udc.es/

Universidade da Coruña. Observatorio Ocupacional (2011). La inserción 
laboral de los graduados de la Universidad de A Coruña 2008/2009.
http://www.observatorio.udc.es/

Outros documentos

Comisión Europea (2010). Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e innovador.
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/ 
pdf/20100303_1_es.pdf

Ministerio de Educación. Consejo de Coordinación Universitaria (2008).Datos 
y Cifras del Sistema Universitario Español. Curso 2006-2007.
http://www.educacion.gob.es/educacion/universidades/estadisticas-infor-
mes/datos-cifras.html

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/sopp/XIV_Estudio_Insercion_ Profesional
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