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2023

U-Ranking.Análisis de la inserción laboral de los universitarios [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-1062.xml ]

Estudi del Observatorio de Ingeniería de España [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0993.xml ]

Informe de l'Observatori del Treball i Model Productiu del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de
Catalunya 2022 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0991.xml ]

2022

Informe Fundación Naturgy "Empleos que demandará el sector energético: nuevas oportunidades sostenibles " [
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0852.xml ]

Les professions del sector TIC acaparen les ocupacions de qualitat a Catalunya el 2021 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0844.xml ]

2021

XVI Informe Los+Buscados de Spring Professional 2021 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0789.xml ]

Informe AQU sobre la inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0788.xml ]

Informe Tech Cities 2021. [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0781.xml ] La demanda d'especialistes TIC a
Espanya es duplica cada dos anys

7è Estudi d'inserció laboral dels titulats i titulades universitàries de l'AQU [ 
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/PresentacioResultats_IL_CS_UdL.pdf
] (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya)

X Informe Adecco [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0767.xml ]. Enginyeria Industrial i enginyeria
informàtica se situen en 2a i 3a posició de les titulacions més demandades pel mercat laboral

 

 

2020

L'enginyeria, l'àmbit de la UdL millor valorat al rànquing THE by subject 2021 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0692.xml ]

El Baròmetre CTecno 2020 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0675.xml ]

http://www.eps.udl.cat/
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/PresentacioResultats_IL_CS_UdL.pdf
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/PresentacioResultats_IL_CS_UdL.pdf
http://www.udl.es/export/sites/universitat-lleida/ca/serveis/oficina/.galleries/docs/documents-premsa/PresentacioResultats_IL_CS_UdL.pdf
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Informe sobre l’evolució dels indicadors d’ocupació al sector TIC [ 
http://coneixement.ctecno.cat/ca/observatori-type/ocupaci%C3%B3-del-sector-tic-trimestre-ii-2020 ] - Centre de
Coneixement i Observatori TIC de la Generalitat de Catalunya

El sector digital és el que més professionals ha demanat durant la pandèmia [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0649.xml ] - Digital Talent Overview 2020

Les 15 professions amb més futur el 2020 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0648.xml ] - LinkedIn

Empleabilidad y Talento Digital 2019 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0643.xml ] - Fundación VASS i
UAM

Rànquing CYD sobre el rendiment dels centres universitaris a Espanya [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0641.xml ] - Rànquing CYD

Estimació de la recuperació de les activitats econòmiques després de la crisi del Covid-19 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0629.xml ] - Randstad

Indicadors d'ocupació TIC a Espanya: Abril 2020 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0633.xml ] - TICjob

Estudi d’ACCIÓ [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0617.xml ] - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
el sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) -

Informe "Los + Buscados" de Spring Professional 2020 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0578.xml ]

El desafío de las vocaciones STEM [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0568.xml ] - DigitalES

Les titulacions dels àmbits tecnològic, sanitari i empresarial encapçalen el rànquing dels estudis amb més
sortida professional [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0533.xml ] - Departament de Treball del Estats
Units.

2019

AQU Catalunya Enquesta de satisfacció dels graduats i les graduades 2019 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0460.xml ]

XXII Informe Infoempleo-Adecco - 2018 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0457.xml ]

TICjob: Indicadors de maig 2019 d'ofertes laborals TIC a Espanya [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0445.xml ]

Rànking CYD 2019 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0432.xml ]

Observatori de la Producció Científica de l'Arquitectura Tècnica d'Espanya 2019 [ 
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/55734/Observatorio%20de%20la%20producci%c3%b3n%20cient%c3%adfica%20de%20la%20AT%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
]

Infojobs. L'Enginyeria Informàtica, el grau amb més demanda laboral [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0396.xml ]

Informe Adecco Los +buscados: TELCO, IT, Enginyeria i Logística entre els perfils més buscats per les
 empreses al 2019 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0315.xml ]

L'EPS al monogràfic espacial TIC Innova de La Vanguardia [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0351.xml ]

http://www.eps.udl.cat/
http://coneixement.ctecno.cat/ca/observatori-type/ocupaci%C3%B3-del-sector-tic-trimestre-ii-2020
http://coneixement.ctecno.cat/ca/observatori-type/ocupaci%C3%B3-del-sector-tic-trimestre-ii-2020
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/55734/Observatorio%20de%20la%20producci%c3%b3n%20cient%c3%adfica%20de%20la%20AT%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/55734/Observatorio%20de%20la%20producci%c3%b3n%20cient%c3%adfica%20de%20la%20AT%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/55734/Observatorio%20de%20la%20producci%c3%b3n%20cient%c3%adfica%20de%20la%20AT%202018.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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El dèficit de talent digital, el gran problema de les empreses del sector [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0361.xml ]

2018

Enginyeria informàtica, la carrera més sol·licitada per les empreses el 2017 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0134.xml ]

 Augment del 20% en la contractació de perfils tecnològics aquest any 2018 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0130.xml ]

El sector de les TIC i les Telecomunicacions són els perfils més sol·licitats per les empreses [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0140.xml ]

Indicadors del sector TIC a Catalunya - 2017 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0164.xml ]

El sector de les TIC, capdavanter i estratègic a Catalunya [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0159.xml ]

 Informe EPYCE 2017: l'enginyer informàtic és el perfil profesional más buscat per les empreses [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0158.xml ]

AQU: Les enginyeries gaudeixen d'un índex d'ocupació igual o molt pròxim al 100% [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0185.xml ]

Estudi sobre l'impacte de la Industria 4.0 a Catalunya: més ocupació que requerirà una bona formació
 acadèmica [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0196.xml ]

Girls in ICT Day. Article d'opinió de l'EPS al diari La Mañana [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0192.xml ]

Informe IRENA: Les energies renovables donen feina a més de deu milions de treballadors [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0205.xml ]

Informe anual Infojobs ESADE 2017. Situació del mercat laboral a Espanya [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0214.xml ]

VIII Informe Infoempleo Adecco. L'enginyeria informàtica i l'enginyeria industrial entre les carreres amb millor
 perspectiva d'inserció laboral [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0244.xml ]

 El baròmetre TIC Monitor de VASS confirma al sector TIC com un motor de creixement del país [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0238.xml ]

Talent Street: "En busca del talento femenino STEM" [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0265.xml ]

El baròmetre TIC Monitor de VASS confirma el creixement del sector TIC [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0257.xml ]

 L'AQU: Informe laboral dels graduats i graduades. L'EPS assoleix un índex global d'ocupabilitat del 97,2% [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0278.xml ]

 Un estudi de la Comissió Europea revela un dèficit de 750.000 llocs TIC sense cobrir per a l'any 2020 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0292.xml ]

http://www.eps.udl.cat/
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2017

Informe Randstad Research: l’automatització dels processos generarà 1.250.000 llocs de treball, la gran majoria
 relacionats amb les disciplines STEM [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0020.xml ]

Informe Hays 2017: a Espanya, en els propers 2 anys, hi haurà prop de 500.000 llocs de treball relacionats amb
la informàtica per cobrir [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0018.xml ]

Informe Ticjob. Augmenten un 7% les ofertes de feina TIC en el 1r trimestre de 2017 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0030.xml ]

Enginyeria, oci, salut i energia, professions de futur [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0044.xml ]

 Els estudis de l’àmbit informàtic de l’EPS obtenen uns excel·lents resultats al ranquing estatal CYD [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0040.xml ]

Informe InfoJobs-ESADE: Estat del mercat laboral a Espanya [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0037.xml
]

Informe Randstad: l'Enginyeria Electrònica Industrial amb una taxa d'atur del 0% [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0054.xml ]

Informe ITSCOOL. L'any 2020 el sector TIC necessitarà 756.000 nous professionals [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0051.xml ]

La UdL, entre les millors universitats al U-Ranking 2017 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0045.xml ]

Catalunya necessitarà prop de 30.000 enginyers en els pròxims 10 anys [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0062.xml ]

 El 70% de les ofertes laborals del sector TIC ofereixen un contracte indefinit [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0059.xml ]

L'EPS obté uns resultats excel·lents en l'informe d'inserció laboral dels graduats universitaris catalans a l’any
 2017 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0065.xml ]

 L'enginyeria Informàtica i l'enginyeria Industrial entre les titulacions amb més demanda laboral [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0083.xml ]

 Informe anual Infojobs-Esade [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0079.xml ]

 Informe Dell Technologies [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0077.xml ]

 El sector TIC i dels continguts tornar a créixer i ja supera els 105.000 milions d’euros de xifra de negoci [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0093.xml ]

El País. Les carreres universitàries amb major i menor sortida laboral [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20170116.xml ]

Informe Randstad: Enginyers, professionals de IT i especialistes en Big Data seran els perfils més demandats
en 2017 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20170112.xml ]

Enginyers, experts en ciberseguretat, desenvolupament web, aplicacions mòbils, ... els professionals més
 demandats al 2017 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20161221.xml ]

http://www.eps.udl.cat/
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Informe COGITI: Creix la demanda d'enginyers de l'àmbit industrial encara que les empreses tenen dificultats
 per trobar el talent que necessiten [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20170130.xml ]

Els EEUU incrementen un 14% els llocs de treball relacionats amb l'energia i l'eficiència energètica [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20170125_0199.xml ]

L'Enginyeria Informàtica i l'Enginyeria Industrial, entre les titulacions més demandades per les empreses al 2016
[ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20170125.xml ]

Informe Adecco Los + buscados: Enginyeria i Tecnologies de la Informació, els perfils més demandats al 2017 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20170120.xml ]

Enginyeria Informàtica esdevé el grau més demandat pels nois en 1a preinscripció universitària del 2016 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20170214.xml ]

Article Cinco Días: Els enginyers, aquest perfi l escàs i desitjat [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20170213.xml ]

Informe TICJob: els perfils professionals TIC augmenten la seva demanda un 7% al gener de 2017 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20170206.xml ]

Els joves amb estudis superiors arriben al 90% en la taxa d’ocupació [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticia-0021.xml ]

2016

Augmenten les ofertes laborals TIC a Espanya al desembre 2015 segons ticjob [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160113.xml ]

Els titulats en Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial presenten una de les majors taxes d'ocupació
 (96,2%) segons estudi de l'INE [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160111.xml ]

L'oferta laboral en el sector TIC es va incrementar un 78% al 2015 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160211.xml ]

Per què hi ha una manca de vocacions científiques i tecnològiques malgrat són les titulacions més demandades
 pel mercat laboral? [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160210_0144.xml ]

L'Enginyeria informàtica és la titulació més demandada per les empreses segons dades del portal d'ocupació de
Universia [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160202.xml ]

L'EPS ofereix 3 de les 5 carreres més demandes per les empreses: Enginyeria Tècnica Industrial, Enginyeria
 Industrial i Enginyeria Informàtica [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160129_0143.xml ]

Informe Infoempleo-Adecco sobre Xarxes Socials i Mercat de Treball: 9 de cada 10 empreses ha utilitzat les
xarxes socials per buscar candidats [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160223_0147.xml ]

"Se busca programador", article a El País (Ángel Luis Sucasas) [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160308_0148.xml ]

Estudi d'Adecco sobre El Futur del Mercat de Treball: Enginyers, informàtics, analistes de big data i
 especialistes en xarxes socials, perfils amb molt bones perspectives [ 

/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160308.xml ]

http://www.eps.udl.cat/
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Estudi ACUP: Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160318.xml ]

Els contractes del sector TIC augmentaran a Espanya un 40% respecte l'any passat [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160414.xml ]

Estudis de Màster, sinònim d'alta taxa d'ocupabilitat [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160413.xml ]

Infojobs alerta que el mercat demanda un perfil tecnològic on els joves no apliquen [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160405_0153.xml ]

Per què les noies no volen estudiar Ciències de la Computació? [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160421.xml ]

La taxa d'activitat emprenedora a Espanya continua per sota de la mitjana europea [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160420.xml ]

El preu dels graus redueix l'accés a la universitat i condiciona la tria d'estudis [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160419.xml ]

Manca preocupant d'enginyers per abordar la quarta revolució industrial [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160425.xml ]

El present i el futur de l'ocupació pertany als anomenats STEM (Científics, Enginyers, Matemàtics, experts en
Tecnologia) [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160524_0162.xml ]

Els llocs TIC són, amb diferència, els menys competits quan cerquem feina [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160524.xml ]

Les dones, l'assignatura pendent de les TIC [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160608_0166.xml ]

Estudi Randstad. Les enginyeries destaquen com les carreres amb millors sortides professionals [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160620.xml ]

L'estudi TICJOB del mes de juny mostra un increment del 7% en les ofertes d'ocupació del sector TIC [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160704.xml ]

Els enginyers són els t i tu lats amb l 'ocupabi l i tat  més al ta  [  
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160623.xml ]

Estudi Randstad. Robòtica, mecatrònica, big data i desenvolupament d'aplicacions mòbils són les àrees amb
 més demanda de professionals [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160830.xml ]

Els informàtics, entre els professionals que tenen les taxes d'ocupació més altes [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160829_0175.xml ]

VIA EMPRESA: Els joves no volen ser enginyers tot i que la taxa d'atur del sector es situa tan sols al voltant del
 5% a Catalunya [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160721.xml ]

Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2016 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20160715.xml ]

TICJOB presenta els indicadors d'ocupació TIC del 3r trimestre [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20161027_0184.xml ]

Elles també valen per a enginyeres (però fugen) [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20161020.xml ]

http://www.eps.udl.cat/
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2015

El 60% de les oportunitats laborals dels propers 10 anys s'adreçaran als universitaris [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20150305_0118.xml ]

Estudi AQU "Universitat i Treball a Catalunya 2014", sobre la qualitat de la inserció de les persones graduades [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20150226.xml ]

Matemàtics i  enginyers, els professionals que més coti tzen [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20150422.xml ]

 L'enginyeria informàtica lidera l'oferta de llocs de treball segons l'Informe d'Adecco i Infoempleo [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20150708.xml ]

La demanda laboral i la tria dels estudis per part dels estudiants no van de la mà: matemàtics i informàtics
voregen la plena ocupació i la matrícula a aquestes carreres disminueix [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20150707.xml ]

Estudi El Confidencial: "¿Dónde está el empleo de calidad en España?" [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20150922.xml ]

Els estudis de l'àmbit informàtic de l'EPS obtenen un dels millors resultats de la UdL al rànquing estatal de la
 "Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD)" [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20150923.xml ]

El sector TIC crea al setembre 9.921 noves ofertes de treball a Espanya, un 34% més respecte al mateix mes
del 2014 [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20151022.xml ]

El sector tecnològic despunta a Espanya amb una taxa de contractació del 61% [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20151111_0138.xml ]

Informe ticjob octubre 2015: augmenten les ofertes d'ocupació del sector de les TIC [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20151106.xml ]

Enginyeria Informàtica i Enginyeria Industrial són, respectivament, la segona i tercera titulació més demandada
per les empreses [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20151028.xml ]

Estudi AQU sobre la inserció laboral dels titulats de màster del Sistema Universitari Català [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20151203.xml ]

Espanya 2020: dèficit de professionals de perfil STEM (ciència, tenologia, enginyeria i matemàtiques) [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20151202.xml ]

2014

Informe Computerworld: perspectives laborals per als professionals d'IT 2014 [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140115.xml ]

Informe Infoempleo: Els professionals relacionats amb la informàtica, els més cotitzats a les empreses
espanyoles [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140303.xml ]

Els informàtics entre els professionals més demandats (17% de les ofertes), segons Esade i Infojobs [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140514_0094.xml ]

http://www.eps.udl.cat/
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Informe Rndsrad. Es necessiten enginyers. Els titulats amb aquesta formació, dels més sol·licitats per les
 empreses [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140423.xml ]

Informe Infojobs.  Les professions vinculades a les TIC, les que generen més oportunitats laborals  [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140606.xml ]

Itscool. Estudi de la percepció dels pares sobre les enginyeries TIC [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140521.xml ]

5è estudi de l'AQU sobre la inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140710.xml ]

L'EPS ofereix 3 de les 4 titulacions amb més demanda laboral, segons l'últim Informe Adecco [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140625.xml ]

Augmenta l'activitat industrial a Catalunya, segons dades de l'Informe Anual sobre la Indústria Catalana [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140618_0099.xml ]

Informe Ametic. Tendència positiva al mercat laboral respecte als candidats amb estudis universitàris,
especialment al sector TIC i industrial [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140612.xml ]

Informe Infoempleo.  El sector de la informàtica, segon amb ofertes d'ocupació i tercer en retribucions [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140902.xml ]

Els titulats en Enginyeria informàtica de l'EPS-UdL, amb un 100% d'inserció laboral segons l'estudi de l'AQU [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140710_0101.xml ]

El sector TIC de Catalunya preveu oferir feina a 20.000 nous professionals el proper any, incrementant un 31%
 la seva oferta laboral [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20141002.xml ]

Augment dels llocs de treball relacionats amb l'alta tecnologia a Catalunya [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140925_0105.xml ]

On són les enginyeres? On són les informàtiques? [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140925.xml ]

Les TIC, pulmó dels estudis de Grau a les universitats espanyoles [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20140919.xml ]

Europa necessitarà l'any vinent, 700.000 professionals tecnològics [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20141022_0109.xml ]

Catalunya se situa dinovena en el rànquing de les regions europees capdavanteres en TIC [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20141010.xml ]

Les titulacions de la branca informàtica de l'EPS, entre les millors en taxes d'inserció laboral [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20141104.xml ]

2013

El sector de les TIC, malgrat la crisi, continua generant llocs de treball [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20130226.xml ]

 Informe Universitat i treball a Catalunya 2011. Arquitectura Tècnica [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20130320.xml ]

http://www.eps.udl.cat/
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L'ocupabi l i ta t  en Enginyer ia Informàt ica supera el  91% [  
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20130503.xml ]

Informe Adecco sobre carreres amb més sortides professionals [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20130503.xml ]

2012

Informe Adecco 2012. Enginyeria Industrial, ADE i Enginyeria Informàtica, les titulacions més demandades pel
mercat laboral [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20120711.xml ]

 

2010

Informe FOBSIC. Situació i perspectives laborals dels professionals amb ensenyaments tècnics a Catalunya [ 
/sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20100623.xml ]

Informe Adecco. Ocupabilitat en el mercat laboral [ /sites/Eps/.content/udlnoticia/udlnoticiawp-20100622.xml ]

http://www.eps.udl.cat/

