
UNIVERSIDADE PÚBLICA OU PRIVADA? 
 
 
En total, España conta con 77 centros universitarios: 50 públicos e 27 privados. 
Destes, 5 están actualmente configuradas como non presenciais e só dous imparten 
programas especializados exclusivos de posgrao. 
 
Aínda que cada ano as universidades privadas son máis prestixiosas aínda están 
lonxe de situarse por enriba das públicas. Segundo un estudo realizado polo diario 
El Mundo en 2010 sobre as 50 mellores universidades de España só unha privada, a 
Universidade de Navarra, se encontra entre as 10 primeiras. Encabeza o listado, a 
Universidade Complutense de Madrid seguida da Politécnica da mesma cidade e a 
Autónoma de Barcelona. 
 
Nota de corte e situación 
 
As notas de corte son un factor a ter moi en conta xa que non a todos os 
estudantes contan coa nota suficiente para poder entrar na titulación e 
universidade que desexan. A desvantaxe das públicas respecto ás privadas neste 
campo é moi grande xa que hai moitos centros privados nos que non existe baremo 
de nota de corte para entrar, simplemente ter aprobada a Selectividade. 
 
Normalmente, os alumnos realizan un test ou exame particular en cada 
universidade privada e se, baixo o seu criterio, o candidato o supera, a nota de 
selectividade queda entón nun segundo plano. De feito, en ocasións antes de 
realizar a proba de selectividade pódese coñecer se un estudante está admitido ou 
non. 
 
As universidades públicas, ao estar máis masificadas e non haber sitio para todos, 
han de facer unha selección baixo os criterios da nota de corte. As carreiras que 
teñen máis solicitudes adoitan ser as que teñen a nota de corte máis alta. Aínda 
que tamén depende da universidade, non todas as públicas se rexen pola mesma 
puntuación. 
 
Cuestión Económica 
 
Se aínda tendo nota para os dous tipos de universidades e tendo clara a carreira 
que queres estudar dúbidas entre que centro escoller é importante que fagas 
"finanzas familiares" xa que a matrícula e a mensualidade dunha institución privada 
é moito máis elevada que unha pública. 
Non hai cifras exactas porque tamén depende moito da carreira e do centro pero 
estudar nunha universidade privada pode custar entre 6.000 e 10.000 euros ao 
ano. Mentres que a matrícula, que é o único que se paga nunha pública, oscila 
entre 500 e 800 euros anuais. 
Hai que ter en conta que cada vez máis as universidades privadas poñen a 
disposición dos alumnos numerosas bolsas e é que, aseguran, nunca permitirían 
que un alumno brillante deixase de estudar no seu centro por falta de recursos 
económicos. 
 
Outro peso importante que pode inclinar a balanza son as saídas profesionais, xa 
que por norma xeral nunha universidade privada os convenios con empresas e a 
bolsa de emprego adoita ser máis ampla que nas públicas. 
 
En canto ao futuro laboral tamén hai que ter en conta que as instalacións dun 
centro privado son por norma xeral de mellor calidade e máis completas que no 
caso das públicas: estudos de raio, televisión, laboratorios, salas de operacións, 



ferramentas, cámaras de fotos, ordenadores... e isto facilita que o alumno remate 
os seus estudos máis preparado de cara ao mundo laboral. 
 
Nas universidades públicas podes escoller de que curso e cantas materias queres 
matricularte, podes facer a carreira "ao teu gusto" nas universidades privadas isto 
non é posible. Moitas universidades privadas non son compatibles co emprego, 
teñen uns horarios e unhas esixencias que non sempre se poden compaxinar. Non 
obstante, parece que iso é algo que está a cambiar. 
 
Xornadas de portas abertas nas universidades 
 
Comeza agora o mellor momento para decantarse por unha ou outra institución, xa 
que practicamente todas as universidades, para atraer alumnos, celebran xornadas 
de portas abertas nas que poidan coñecer de primeira man o campus, as aulas, os 
títulos do próximo curso e os profesores. Entre os seus plans de mercadotecnia 
realizan numerosas campañas publicitarias nas que intentan destacar o mellor de 
cada unha: multitude de carreiras ou graos, dobres licenciaturas, títulos propios, 
calidade das súas instalacións etc. 
 
Así mesmo, nos portais web de cada universidade anuncian con antelación as 
xornadas de portas abertas, aínda que adoitan ser os mesmos colexios e institutos 
os que organicen a visita aos seus alumnos. O mellor destes días é que os futuros 
alumnos estarán en contacto directo cos estudantes de cada universidade. É un bo 
momento para preguntarlles todas as dúbidas que se teñan acerca da institución. 


