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La UdG en xifres

Campus i estructures

161.496 m2 superfície construïda

3 campus

9 facultats i escoles

1 escola de Doctorat

8 centres adscrits 

24 departaments 

12 instituts de recerca propis

4 instituts de recerca participats

3 centres de recerca Programa CERCA

32 càtedres

Pressupost

91.552.185 €  Pressupost 2017 

48.899.220 €  Finançament bàsic Generalitat liquidat l'any 2016 

48.899.220 €  Finançament bàsic Generalitat pressupostat l'any 2017*
*Previsió inicial 

Comunitat universitària

15.436 estudiants de la UdG

1.252 personal docent i investigador 

576 personal d'administració i serveis

Docència

GRAUS

45 titulacions de grau 

12 dobles titulacions de grau

1 doble titulació internacional de grau

10.196 estudiants de grau – centres propis

3.403 estudiants de grau – centres adscrits

1.782 titulats de grau – centres propis

530 titulats de grau – centres adscrits

MÀSTERS

25 màsters universitaris 

15 màsters interuniversitaris

9 convenis de doble titulació de màster internacional

1.059 estudiants de màster universitari 

591 titulats de màster universitari

DOCTORAT

14 programes de doctorat (9 universitaris i 5 interuniversitaris)

778 estudiants de doctorat 

120 tesis doctorals llegides 

FORMACIÓ CONTINUADA

39 màsters propis

557 estudiants de màster propi

3.165 estudiants matriculats en activitats de formació continuada

ALTRES PROGRAMES FORMATIUS

115 estudiants del programa de formació per a majors de 50 anys
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Recerca

PROJECTES I FINANÇAMENT

175 projectes de recerca actius el 2016

60 grups de recerca SGR (2014-2016)

RESULTATS

57 llibres de recerca (2016)

246 capítols de llibre (2016)

779 articles indexats ISI

203 contractats predoctorals (2016)

120 tesis doctorals llegides a la UdG (2016), de les quals 42 són tesis doctorals 
internacionals

12 investigadors ICREA, Ramón y Cajal, Beatriu de Pinós i Juan de la Cierva

TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA

5 grups TECNIO (2016)

2 patents (1 nacional i 1 internacional)

1 patent llicenciada

7 empreses de base tecnològica participades per la UdG (fins al 2016)

Pressupost 2017 - Quadre resum per capítols

ESTAT D'INGRESSOS euros

CAPÍTOL 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos 29.149.686

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 57.217.749

CAPÍTOL 5 - Ingressos patrimonials 230.880

Subtotal corrent 86.598.315

 

CAPÍTOL 6 - Venda d'inversions reals 0

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 4.923.870

Subtotal capital 4.923.870

 

CAPÍTOL 8 - Actius financers 30.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers 0

Subtotal financer 30.000

 

TOTAL INGRESSOS 91.552.185

 
ESTAT DE DESPESES euros

CAPÍTOL 1 - Despeses de personal 66.076.993

CAPÍTOL 2 - Despeses corrents de béns i serveis 17.464.587

CAPÍTOL 3 - Despeses financeres 48.000

CAPÍTOL 4 - Transferències corrents 2.208.200

CAPÍTOL 5 - Fons de contingències 0

Subtotal corrent 85.797.780

 

CAPÍTOL 6 - Inversions reals 4.978.405

CAPÍTOL 7 - Transferències de capital 0

Subtotal capital 4.978.405

 

CAPÍTOL 8 - Actius financers 30.000

CAPÍTOL 9 - Passius financers 746.000

Subtotal financer 776.000

 

TOTAL DESPESES 91.552.185

La Universitat de Girona ha situat la Facultat de Medicina entre les 400 millors de tot el món, en el prestigiós rànquing 
de Xangai, que compara 1.200 universitats de tots els continents. D'altra banda, la facultat ha estat un dels tres únics 
centres de l'Estat amb un 100% d'aprovats en l'examen MIR. 
Al rànquing Rising Stars 2012-2015, de la revista Nature, la UdG és l'única de l'estat considerada com un “centre 
emergent”. 
Al rànquing 2017 de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CyD), la UdG figura com la dotzena universitat en l'àmbit 
global, amb una elevada valoració en indicadors de qualitat. En l'U-Ranking 2017 de la Fundación BBVA, la UdG assoleix 
l'onzè lloc en investigació. 
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