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Abreviacions

Centres

CONTINUA  Centre de Formació Continua

EDUA Escola de Doctorat

EPS  Escola Politècnica Superior 

ERL  Escola de RR. Laborals Elda

FCI  Facultat de Ciències

FDE  Facultat de Dret

FED  Facultat d’Educació

FEE  Facultat de Cièncias Económiques i ‐Empresarials

FFL  Facultat de Filosofia i Lletres

FSA  Facultat de Ciències de la Salut

Branques d'ensenyament

AH Arts i humanitats

CI   Ciències

EA  Enginyeria i arquitectura

SA  Ciències de la salut

SJ  Ciències socials i jurídiques

Taxes i indicadors

IPD10  Percentatge d’estudiants procedents d’altres universitats: 

Nombre d’estudiants de nou ingrés que han cursat els estudis que donen accés al

programa de doctorat de màster a una altra universitat en relació amb el nombre total

d’estudiants de nou ingrés al programa de doctorat.

IPD11  Percentatge d’estudiants matriculats a temps parcial:

Nombre d’estudiants que han formalitzat la seua matrícula en un programa de doctorat

als quals se’ls ha autoritzat a desenvolupar el treball de tesi a temps parcial en relació

amb el nombre total d’estudiants matriculats al programa de doctorat.

IPD12  Percentatge d’estudiants segons requeriments d’accés: 

Nombre d’estudiants de nou ingrés que han requerit complements formatius en relació

amb el nombre total d’estudiants de nou ingrés al programa de doctorat.

IPD14  Percentatge de tesi amb la qualificació de cum laude: 

Nombre d’estudiants que durant un curs acadèmic han defensat la tesi en un programa

de doctorat i han obtingut la qualificació de cum laude en relació amb el total

d’estudiants que han defensat la tesi en aquest mateix curs i programa de doctorat.

IPD15  Percentatge de doctors i doctores amb esment internacional: 

Nombre d’estudiants que durant un curs acadèmic han defensat la tesi en un programa

de doctorat i que, d’acord amb els requisits establerts per la normativa, han obtingut

l’esment internacional del seu títol en relació amb el total d’estudiants que han defensat

la tesi en aquest mateix curs i programa de doctorat.
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IPD16  Percentatge de doctors i doctores amb tesis en règim de cotutela internacional: 

Nombre d’estudiants que durant un curs acadèmic han defensat la tesi en un programa

de doctorat i que, d’acord amb els requisits establerts per la normativa, han obtingut la

possibilitat d’incloure en l’anvers del seu títol la diligencia “Tesi en règim de cotutela” en

relació amb el total d’estudiants que han defensat la tesi en aquest mateix curs i

programa de doctorat.

IPD17  Percentatge de doctors i doctores amb esment industrial:

Nombre d’estudiants que durant un curs acadèmic han defensat la tesi en un programa

de doctorat i que, d’acord amb els requisits establerts per la normativa, han obtingut

l’esment indústrial del seu títol en relació amb el total d’estudiants que han defensat la

tesi en aquest mateix curs i programa de doctorat.

IPD18  Percentatge d’estudiants de doctorat en règim de cotutela internacional: 

Nombre d’estudiants que, durant un curs acadèmic i segons els requisits establerts per

la normativa, han obtingut la possibilitat d’incloure en el seu expedient la referència a

“Tesi en règim de cotutela” (diferents directors de tesi internacional) en relació amb el

total d’estudiants d’eixe mateix curs en el programa de doctorat.

IPD19  Percentatge d’estudiants de doctorat amb esment internacional: 

Nombre d’estudiants que, durant un curs acadèmic i segons els requisits establerts per

la normativa, estan en condicions d’obtindre l’esment de doctorat industrial en el seu

títol, en relació amb el total d’estudiants d’eixe mateix curs i programa de doctorat.

D'altres

N.C. No calculable.

PAS  Personal d’Administració i Serveis

PDI  Personal Docent i Investigador

PSC  Primer i segon cicle

SIIU Sistema Integrat d'Informació Universitària

SIUA  Sistema d’Información de la UA


