
Anàlisi global de les llengües de la docència de l’UJI, diferenciada per graus i 

màsters. Comparació entre els cursos 2013/2014 i 2014/2015. 

Estudi fet sobre el total de crèdits d’assignatures no lingüístiques, és a dir que no són 

d’obligada impartició en una determinada llengua. Comprèn la docència per llengua en 

cicles, graus i màsters del curs 2014/2015i 

L’anàlisi global de les llengües de la docència el teniu en aquest enllaç. 

  2013/2014 2014/2015 Diferència 

Crèdits % Crèdits % Crèdits punts % 

Graus Valencià 2.895,10 20,73% 2.952,97 21,51% 57,87 0,78 

 Anglès 558,10 4% 659,20 4,80% 101,10 0,80 

 Castellà 10.404,06 74,48% 10.057,89 73,27% -346,17 -1,21 

 NS/NC 111,62 0,81% 55,52 0,40% -56,10 -0,41 

 Totals 13.968,88  13.725,58  -243,30  

        

Màsters Valencià 389,29 15,75% 411,59 17,48% 22,3 1,73 

 Anglès  87,75 3,55% 124,45 5,29% 36,7 1,74 

 Castellà 1.953,65 79,04 1.754,73 74,54% -198.92 -4,50 

 NS/NC 40,95 1,66% 63,32 2,69% 22,37 1,03 

 Totals 2.471,64  2.354,09  -117,55  

 

Com es pot comprovar a la taula, tan el valencià com l’anglès augmenten la seua docència 

en els graus 0,78 i 0,80 punts percentuals en termes absoluts, en part a costa del castellà 

(-1,21) i de qui no havia introduït les dades de la seua docència (NS/NC), -0,41. No 

obstant això els crèdits en anglès augmenten (101,10) quasi el doble que en valencià 

(57,87). El que representa un creixement percentual en termes relatius del 20% de la 

docència en anglès respecte a la docència impartida en anglès el curs passat front a un 

3,76% de la docència impartida en valencià. 

Pel que fa als màsters, han augmentat en 22,1 els crèdits en valencià i 36,7 els crèdits en 

anglès, el que representa 1,73 punts i 1,74 punts percentuals en termes absoluts, és a dir 

un creixement percentual en termes relatius del valencià del 10,98% i d’un 49% dels 

crèdits en anglès. 

També podeu veure una taula detallada comparada per titulacions entre el curs 2013 /2014 

i el 2014/2015. 
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