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FULLONERO: Dit d’aquell que no es mobilitza perque no l’afecta el 3+2

Aquest 2015 serà un any que passarà a la
història. Al llarg d’aquest any, si no ho evi-
tem, es culminaran una sèrie de canvis en
el model universitari català. Tot va comen-
çar amb el Pla Bolonya, aplicat el 2010, el
gran objectiu del qual era unificar tot el sis-
tema universitari europeu. 5 anys més
tard, sense haver estat avaluat i quan la
primera promoció de la nostra escola no
ha ni acabat la carrera, es vol modificar a
cop de decret el model una vegada més.

ESTRATÈGIA UNIVERSITÀRIA 2015

L’Estratègia Universitària 2015 és un pla
que s’està duent a terme a nivell europeu
amb el qual es vol canviar radicalment la
Universitat que fins ara hem tingut.
Aquesta estratègia consisteix bàsicament
en augmentar la influència de les empre-
ses i el poder econòmic a la universitat pú-
blica, canviant el model de govern, el de
finançament i fins i tot el de docència.

Direcció i govern

El rector ni tan sols haurà de ser un
membre de la comunitat universitària,
sinó que podrà ser un gerent amb conei-
xements empresarials. A més, a partir
d’ara el Consell de Govern i el Consell
Social es fusionaran; els seus membres
estaran escollits fins a un 50% pel poder
polític de la Comunitat Autònoma. Això
vol dir que els interessos partidistes i
mercantilistes dels polítics al govern de
la Comunitat Autònoma podran incidir en
les decisions del màxim òrgan de repre
sentació universitari.

Que empreses privades estiguin pre-
sents al Consell de Govern implica que
l’educació superior esdevé un mercat
sotmès a la competitivitat i la productivi-
tat, atemptant contra la democràcia uni-
versitària, i fins i tot contra la llibertat de
càtedra; es passa d’una educació demo-
cràtica, orientada a la recerca i la difusió
de coneixement, a una educació molt
més jerarquitzada i enfocada amb pen-
sament empresarial.

Cap a l’EU2015? 
#26F VAGA!



FULLONERO: Dit d’aquell que creu que hi ha d’haver empreses a la universitat          

Finançament

L’EU2015 defineix que el finançament
públic de la universitat serà en funció de
la posició al rànquing de Campus d’Ex-
cel·lència Internacional, és a dir, que
com més alta sigui la puntuació de la uni-
versitat, més diners públics rebrà. A més,
contempla que es generalitzin les càte-
dres d’empreses privades de forma que
els ingressos que rep la universitat siguin
majoritàriament privats. Per tant, la uni-
versitat queda a la mercè dels interessos
de les empreses també en el factor eco-
nòmic.

Docència

Aquest pla contempla la liberalització
dels estudis universitaris, de manera que
si una empresa que financia una univer-
sitat considera estratègic un cert àmbit
de coneixement, pot orientar l’oferta
d’estudis cap aquest àmbit segons els
seus interessos. 

Això comporta també que les empreses
podran utilitzar les instal·lacions, el ma-
terial i el professorat pagats amb diners
públics de les universitats per oferir màs-
ters i postgraus privats; a més, incentiva
que els professors dediquin hores de do-
cència pública a l’activitat privada al·le-
gant que això aporta beneficis a la
universitat. A més, crea desigualtats te-
rritorials i competència entre universitats,
de forma que hi hauran universitats de
primera i de segona dins el propi sistema
públic.

Estudiantat

La nova reforma del Reial Decret que re-
gula l’ensenyament universitari estatal,
l’anomenada reforma del 3+2 és el segon
pas cap a l’assoliment dels objectius de la
EU2015. Aquesta reforma flexibilitza la
duració dels Graus universitaris, que fins
ara estaven establerts amb una duració
fixa de 4 anys, de forma que ara puguin
coexistir graus de 3 i 4 anys.

Amb l’excusa de l’homogeneïtzació dels
títols espanyols amb la resta del títols eu-
ropeus, aquesta reforma amaga la libera-
lització del “mercat de titulacions”,
facilitant que la universitat privada pugui
oferir el mateix Grau en 3 anys que el sis-
tema públic ofereix en 4, per exemple. A
més, és un encariment encobert del preu
que ha de pagar l’estudiantat pels estudis
universitaris, perquè fa el Màster pràctica-
ment obligatori per obtenir una formació
completa, i el preu d’aquest és molt supe-
rior al de Grau. 

Per últim, és necessari desmentir que fa-
cilitarà la mobilitat de l’estudiantat per la
resta d’universitats europees: cada país
ha aplicat l’estructura de Bolonya com li
ha semblat millor i només ha fet que difi-
cultar els tràmits per poder estudiar fora;
si a més dins un mateix país hi ha Graus
de 3 i 4 anys, com s’ha de tendir cap a l’-
homogeneïtat?

PER TOT AIXÒ, REIVINDIQUEM UN COP MÉS QUE LA UNI-
VERSITAT SERÀ PÚBLICA, O NO SERÀ!
CONTRA L’EU2015, NI UN PAS ENRERE!



               FULLONERO: Dit d’aquell que vol una universitat elitista

[SabiEs QUè?]

La UPC va implementar Bolonya un anymés tard que laresta d’universitats
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PASSA EL FULL !


